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57 - Muhakkak ki Rablanndan korktuklan i~in titre-
yenler, . 

58- Rablannln ayetlerine inananlar, 
59- Rablanna ~irk ko~mayanlar, 
60 - Ve Rablanna doneceklerinden kalbleri i.irpererek 

vermeleri gerekenleri verenler, 
61 - i~te onlar; hay1rlarda yan~1rlar ve o ugurtia one 

g~erler. 

Rablarmdan Ko.rkanlar 

Allah Teala: ccMuhakkak ki Rablarmdan korktuklan i~in. titre yen
Ier ... » buyurur ki; onlar iyilikleri, imanlan ve salih amel i§lemeleri ya
nmda Allah'tan korkarlar, Allah'm onlar hakkmdaki duzeninden kalb
leri titrer. Nitekim Hasan el-Basri §6yle diyor: ~uphesiz mu'min iyiligi 
ve Allah korkusunu; mtinaf1k ise kottilugu ve emniyyet hissini kendinde 
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toplaml§tlr. Allah Teflla burada «Rablarmm (kevni ve §er'i) ayetlerine 
inananlar. •> buyururken, Hz. Meryem (Allah'm selam1 onun iizerine ol
sun)den haber vererek §Oyle buyurur: «Rablannm sozlerini ve kitabla
nm tasdik etmi§ti. )) (Tahrim, 12). Hz. Meryem, olan her §eyin Allah'm 
takdiri ve kazas1 ile olduguna kesin olarak inanmi§tlr. Allah'm kanun 
olarak koymu§ oldugu §ey ~ayet bir emir ise sevdigi ve hO§nU.d oldugu 
§eylerdendir. Eger bir yasak ise bu Allah 'm hO§lanmad1g1 ve arzulama
d1g1 §eylerdendir. Eger o bir hay1r ise muhakkak haktlr. Nitekim Allah 
Teala : «Ve Rablarma §irk ko§mayanlar ... » buyurur ki; onlar, Allah ile 
beraber O'nun gaynsma tapmmazlar. Aksine O'nu birlerler, O'nun ken
disinden ba§ka ilah olmayan Ehfd, Samed, Allah oldugunu bilirler. Yi
ne bilirler ki 0, bir arkada'}, bir ogul edinmemi§tir. O'nun benzeri ve den
gi yoktur. 

«Ve Rablarma doneceklerinden kalbleri iirpererek vermeleri gere
kenleri verenler.» Onlar bir ihsa.nda bulunduklan zaman, kendilerinden 
kabul edilmeyecegi kcrkusu igindedirler. Zira onlar, vermenin §artlanm 
yerine getirmekte kusurlu davranmi§ olmalarmdan korkarlar. Bu; kork
ma ve ihtiyat kabilindendir. Nitekim imam Ahmed der ki : Bize Yahya 
1bn Adem'in ... Hz. Ai§e'den rivayetinde o, §Cyle demi§ti : Ey Allah'm el
gisi. «Kalbleri iirpererek vermeleri gerekenleri verenler.»; Allah'tan kor
kar oldugu halde hirsizhk yapan, zina eden ve i\!ki igenler midir? Allah 
Ra:sulii §Oyle buyurdu: Hay1r ey Ebubekir'in k1z1, S1ddik'm klz1; fakat 
o, Allah 'tan korkar oldugu halde namaz kllan, orug tutan ve sadaka 
verendir. Tirmizi ve ibn Ebu Hatim de hadisi yukardakine benzer §e
kilde Malik ibn Migvel'den rivayet etmi§lerdir. Onun lafz1 §Oyledir: Ha
yu, ey S1ddik'm k1z1 ; fakat onlar kendilerinden kabul olunmayacak di
ye korkarak namaz k1lan, orug tutan ve sadaka verenlerdir. i§te onlar, 
hay1r i§lerinde yan§ ederler. Tirmizi der ki: Bu hadis Abdurrahman ibn 
Said kanallyla ... Ebti Hiireyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den isnad1 
ile yukardakine benzer §ekilde rivayet edilmi§tir. Bu ayetin tefsirinde 
ibn Abbas, Muhammed ibn Ka 'b el-Kurazi ve Hasan el-Basri de boyle 
soylemi§lerdir. Digerleri bu ayeti : Korkar olduklan hal:le yaptlklar1m 
yapanlar. anlammda olmak iizere ( ~ .J ~ _,.li .JI}i L. .:.>;~ .,:r...UI.J ) 
§eklinde okumu§lar:lu. Hz. Peygamber (s.a .)e kadar ula§tlnlan merfu 
bir hadiste Allah Rasulii (s.a.)niin ayeti bu §ekilde okudugu da rivayet 
edilmi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm ... Ciimah ogullan kolesi Ebu 
Halef'den rivayetinde o, Ubeyd ibn Umeyr ile beraber Hz. Ai§e - Allah 
ondan raz1 olsun- nin yamna girmi§ti. Hz. Ai§e: Merhaba Ebu .A.s1m, 
bizi ziyaret etmekten veya bize miisafir olmaktan- seni allkoyan ne
dir? dedi. 0: Seni usand1rmaktan korkanm, diye cevab verdi. ~unu ya-
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pacak degilsin, o halde ni~in geldin? sorusuna kar~1: Allah'm kitabmdan 
bir ayeti sormaya geldim. Allah Rasulii (s.a.), o ayeti nas1l okurdu? de
di. Hz. Ai§e: Hangi ayet? diye sordu, o ((Vermeleri gerekenleri verenler.» 
~eklinde mi, yoksa ((Yaptlklanm yapanlar.» §eklinde mi? dedi. Hz. Ai~e: 
Sana sevimli olam hangisidir? diye sordu, ben: Nefsim kudret elinde 
olan Allah'a yemin ederim ki, onlardan birisi bana biitiin diinyadan 
-veya diinyadan ve ondakilerden- daha sevimlidir, dedim. 0 hangisi
dir? diye sordu, ((Yaptlklanm yapanlar.» ~eklinde olamd.lr, dedim. Allah 
Rasulii (s.a.)niin bu §ekilde okuduguna, bu §ekilde nazil olduguna §eha
det ederim. Fakat leh~eler degi~ik deg~iktir, dedi. Hadisin isnactmda 
bulunan Muslim el-Mekki ismindeki ravi zay1ft1r. Kurra-i Seb'a'nm 
cumhuru ve ba§kalarmm k1raeti olan ((Vermeleri gerekenleri verenler.» 
anlammdaki birinci k1raetin anlarm daha kuvvetlidir. Zira Allah Teala, 
hemen bunun arkasmdan: ((t~te onlar; hay1rlarda yarl§Irlar ve o ugurda 
one g~erler.» buyararak, onlan one ge~enlerden kilmi§tir. §ayet an
lam, diger okuyu§a gore olsayd1; onlarm one g~enlerden olmaytp orta 
yolu tutanlar veya bu husllsta kusurlu olanlar olmalan miimkiindii. Al
lah Teala en. iyi bilendir. 

62 - Biz, hi~ kimseye giicuntin yeteceginden fazlas1n1 
yiiklemeyiz. Katim1zJda ge:n;:egi soyleyen bir kitab vard1r. 
Ve onlar asla haks1zhga ugratllmazlar. 

63 - Hay1r, onlar1n kalbleri bundan ha;bersizdir. On
lann bundan ba~ka da yapageldikleri i~ler vard1r. 

64- En sonunda refahla ~1maranlann1 azabla yakala
!:hgimiz zaman hemen feryad ederler. 

65 - Feryad etmeyin bugiin. Dogrusu siz, kat1m1zdan 
bir yard1m gormezsiniz. 

66 - Ayetlerimiz size okunuyordu da, siz ona arkan1z1 
doniiyordunuz. 
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67 Buyukh1.k tashyor, gece agz1n1za geleni soyluyor-
dunuz. 

Allah Teala, diinyada kullarma kanun olarak koyduklarmda ada
letli oldugunu haber veriyor ki 0 , hi~ bir nefse gucunun di§mda bir 
§ey yuklemez.Ki§iye ancak ta§Imaya guc;: yetirebilecegi ve yerine getire
bilecegini yukler. Onlan k1yamet gununde, Kitab-1 Mestur'da farz kil
mi§ oldugu amelleri ile hesaba c;:ekecektir. Ondan hig bir §eyi zayi et
ineyecektir. Bu sebepledir ki: «Kat1m1zda gergegi soyleyen amellerin 
yazild1g1 bir kitab vard1r. Ve onlar asla haks1zllga ugratllmazlar.» bu
yurmu§tur. Onlarm hayrmdan hig bir §ey eksiltilmez. Gunahlarma ge
lince; inanan kullan igin onlardan bir gogunu affedip bagi§layacaktlr. 
Daha sonra Allah Teala Kurey§ mti§rikleri ve kafirleri inkar sadedinde 
olmak uzere §oyle buyurur : «Hayir, onlarm kalbleri bundan (Allah'm 
Rasulti (s.a.)ne indirm~ oldugu Kur'an'dan) habersizdir, (gaflettedir, 
sap1kllktad1r.) Onlarm bundan ba§ka yapageldikleri i§ler vard1r.>> Ha
kem ibn Eban'm ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
onlarm «yapagelmekte olduklan bunun di§mdaki gunahlan»ndan §irk 
kasdedilmektedir. Onlar bunu mutlaka yapacaklard1r. Mucahid, Hasan 
ve bir goklarmdan da bu a~1klama rivayet edilmi§tir. Digerleri ise «On
lann bundanba§ka da yapageldikleri i§ler vard1r.>> ayeti hakkmda §oyle 
diyorlar: Onlar hakkmda oltimlerinden once mutlaka yapacaklan kotti 
ameller yazilmi§, takdir edilmi§tir ki, haklanndaki azab kelimesi ger
gekle§sin. Bu a~1klamamn benzeri Mukatil ibn Hayyan, Suddi ve Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den rivayet edilmi§tir. Bu; ag1k, kuv
vetli ve guzel bir agiklamadir. Daha once vermi~ oldugumuz ibn Mes'
ud'un hadisinde §Oyle buyuruluyor: Kendinden ba§ka ilah olmayan Al
lah'a yemin olsun ki; ki§i, cennet ehlinin amelini i§ler. Ta ki onunla 
cennet arasmda bir kulag kalmcaya kadar. Nihayet Kitab onu geger 
de, cehennem ehlinin amelini i§ler ve oraya girer. 

«En sonunda refahla §Imaranlanm, ( dunyada nimet iginde gone
nen mutlu ki§ileri) azabla yakalad1gim1z; (Allah'm azab1, baskm1 ve 
intikam1 dunya:ia iken onlarm ba§ma geldigi) zaman hemen feryact 
ederler, (imdad dilenirler) .» Allah Teala, ba§ka ayetlerd.e §Oyle buyu
ruyor: «Nimet sahibi alan o yalanc1lan Bana buak. Ve onlara biraz 
muhlet ver. Muhakkak ki, katlm1zda ag1r boyunduruklar ve cehennem 
var. Bogaz1 hkayan bir yiyecek ve el1m bir a:zab var.>> (Muzzemmil, 
11 ~ 13), «Kendilerinden once nice ne3illeri helak ettik. (o ·zaman) gigllk
lar att1lar. Halbuki kurtulmak vakti degildi.>> (Sad, 3). 

«Feryad etmeyin b~gun. Dogrusu siz, kat1rm:zdan bir yard1m gor
mezsiniz. » ister feryad edin, ister susun ba§Imza gel end en sizi elbette 
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kurtarmayacag1z. Ondan uzakla§ma, kurtulu§ ve ondan s1gmacak bir 
yer yoktur. i§ bitmi§, azab vacib olmu~tur. Sonra Allah Teala; onlarm 
en buyuk gunahlanm zikredip §oyle buyurur: «Ayetlerimiz size oku
nuyordu da, siz ona arkamz1 donuyordunuz.» Siz <;agu1ldlgm1z zaman 
inad ediyor, istendiginiz zaman da imtina ediyordunuz. Bunun sebebi §U
dur: «Yalmz Allah'a dua edildigi zaman inkar ederdiniz de, O'na §irk 
ko~ulunca inamrd1mz. Art1k htikum, Aliyy, Kebir Allah'mdlr.» (Gafir, 
12) . «Btiyiikltik tasllyor, gece agz1mza geleni soyltiyordunuz.» ayetinin 
tefsirinde iki gorti§ vard1r: Bunlardan birincisine gore; «Biiytikltik tas
llyordunuz.» klSml, hakk1 ve hak ehlini kti<;tik gorerek, ona kar§l bu
yiiklenerek haktan ytiz <;evirmeleri ve hakka tabi olma.makta diremme
leri suasmdaki hallerini beyan etmektedir. Bu takdirde bu k1smm so
nundaki zamirden neyin kasdedildiginde ti<; gorti§ vard1r: Birinci gorti§ 
bu zamirin, Mekke'deki Harem'in yerini tuttugudur. Onlar kotulenmi§
lerdir, <;tinku geceleyin Haremde hezeyanlar savururlard1. ikinci.sine go
re burada zamir, Kur'an'm yerini tutmaktad1r. Zira onlar geceleyin ko
n~uyorlar, Kur'an hakkmda hezeyanlar savuruyorlardL «0 sihirdir, 
o §iirdir, o kehanettir.» ve benzeri batll sozler sarf ediyorlardL U<;tincu 
gorti§e gore bu zamir, Muhammed (s.a.)in yerini tutmaktad1r. Onlar 
gece sohbetlerinde fasid, bozuk sozlerle Muhammed (s.a.) i amyorlar, 
onun §air, veya kahin, veya buyucu, veya yalanc1, veya deli olduguna 
dair onun hakkmda batll misaller veriyorlardL Elbette butun bunlar 
as1ls1Zd1r. Aksine o, Allah'm kulu ve el<;isidir. Allah onu onlara galib 
getirmi§tir. Onlar1 liarem'den bayaglla§IDl§ ve zelil k1lmm1§ bir halde 
~lkarml§tlr. 

«Biiyiikltik tasllyordunuz.» k1smmdan mak.sadrn; Ka'be ile btiytik
leniyordunuz, oldugu da soylenmi§tir. Onlar Ka'be ile iftihar eder, onun 
dbstlan oiduklarma inamrlard1. Halbuki hi<; de onun dostlan degildi
ler. Nitekim Nesei Sunen'inin tefsir ooltimtinde Ahmed ibn Stileyman 
kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki o, §6yle demi§tir: «Biiytik
ltik tasllyor, gece agz1mza geleni soyltiyordunuz.» ayeti nazil Oldugu Za
man · gece sohbeti kerih gortilmti§tti. <;unku mti§rikler Ka'be ile buyiik
lenirler ve: Biz onun ehliyiz, derlerdi. Buytikleniyorlar (Ka'be ile iftihar 
ediyorlar), yanmda gece sohbetleri yap1yorlar ve fakat onu i'mar etmi
yor, hali uzere b1rak1yorlard1. ibn Ebu Hatim de yukarda ozet olarak 
verdigimiz ·bilgiyi uzunca vermi§tir. 
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68 - Soyleneni dii~iinmediler mi hi~? Yoksa onlara, 
daha once gec;en atalanna gelmeyen bir ~ey mi geldi? 

69 - Y oksa peygamberlerini tan1mad1lar da onun i~in 
mi inkar ediyorlar? 

70- Yahut; onda bir delilik var m1 diyorlar? Hayrr, o 
kendilerine hak ile .gelmi~tir. Ama, onlann ~ogu haktan 
ho~lanmamaktad1rlar. · 

71- ~ayet hak, onlann heveslerine uysaydl; gokler, 
yer ve onlarda bulunanlar muhakkak bozulup giderdi. Ha
yir, Biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Ama onlar zikir
lerinden yiiz ~eviriyorlar. 

72 - Yoksa sen, onlardan bir iicret mi istiyorsun? i~te 
Rabb1n1n ecri, daha hay1rhd1r. Ve 0, nzlk verenlerin en 
hay1rhsidlr. . 

73 - Ashnda sen onlan dosdogru bir yola ~aginyor
sun. 

74- Ama ahirete inanmayanlar, 'ffiUtlaka bu yoldan 
sapma:ktad1rlar. 

75 - ~ayet Biz, onlara ac1sak ve b~lar1ndaki sikintlyl 
gidersek yine de aZJginhklari ic;inde bocalay1p kalrrlar. 

Ge{lmi~ Atalanna Uyanlar 

Allah Teala m'ii§rikleri Kur'an-1 Azim'i anlamadiklarJ, uzerinde du
§Unmedikleri ve ondan yiiz ~evirdikleri i~in k1myor. Halbuki Allahm hi~ 
bir peygambere daha miikemmelini ve daha §ereflisini gondermemi§ 
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oldugu bu kitab onlara tahsis edilmi§tir. bzellikle cahiliyet devrinde 61-
mli§ olan atalarma bir kitab ul~mami§ . onlara bir uyanc1 da gelme
mi§ti. On lara yara§an, Allah 'm kendilerine bah§etmi§ oldugu bu nimete 
onu kabul etmek, §likrlinli yerine getirmek, anlamaya c;ah§mak, gece
glindliz geregince amel ·etmekle mukabelede bultmmalanydl. Nitekim 
onlardan islam'a giren ve Allah Rastilli (s.a.) ne tabi olan soylular bOy
le yapmi§lardir. Allah onlardan hoqntid olsun. <<Soyleneni dli§linmediler 
mi hie;?)) ayeti hakkmda Katacte der ki : 0 halde Allah'a yemin olsun 
ki kavim dli§linmli§ ve akletmi§ olsayd1lar, Kur'an'a Allah'a isyan olan 
§eylcrden kendilerini ahkoyacak olam bulurlardl. Halbuki onlar mlite
§abih olamm alffil§lar ve i§te o zaman helak olmu§lardir. 

Daha sonra Allah Teala Kurey§ katirlerini inkar sadedinde §6yle 
buyurur: ((Yoksa peygamberlerini tammad1lar da onun ic;in mi inkar 
ediyorlar?:. Onlar Muhammed'i, dogrulugunu, emin olu§unu ve glinah
SIZhgmi bilmediler mi? 0, ic;lerinde bu vas1flarla yeti§mi§ken blitlin bun
Ian inkar edip bu konularda yalan soyleyebilirler mi? Bu sebepledir ki 
Cafer ibn Ebu Talib (r.a.) Habe§ krah Neca§i'ye: Ey kral, §liphesiz Allah 
bize nesebini, dogrulugunu ve emin olu§unu bildigimiz bir elc;i gonder
di, demi§tir. Mugire ibn ~u'be de Mlibareze (sava§) s1rasmda Kisra'nm 
vekiline aym §eyleri soylemi;}tir. Ebu Slifyan Sahr ibn Harb, Rum krah 
Hiraki ve arkada§lan Hz. Peygamber (s.a.) in niteliklerini, nesebini, dog
rulug-tmu ve emin olu§unu sordugunda ona aym §eyleri wylemi~tir. 

Halbuki onlar henliz mlislliman olmaffil§ kafirler idiler. Bununla bir
likte dogru soylemekten ba§ka c;are bulamaffil§lar ve bunu itiraf etmi§
lerdir. 

((Yahut: Onda bir delilik var m1, diyorlar?» ayetl, mli§riklerin Hz. 
Peygamber (s.a.) hakkmda s6ylemi~ olduklan: Muhakkak o, Kur'an'I 
kendiligiriden uyduruyor, veya onda bir delilik var ki ne soyledigini bil
miyor, demelerini hikaye etmekte ve onlann Kur'an hakkmda sayle
diklerinin batil oldugunu bildikleri halde kalblerinin ona iman etmedi
gini haber vermektedir. Halbuki onlara, Allah Kelammdan glic; yetiri
lemeyecek ve kar§I konulamayacak olam gelmi§tir. Kur'an, hem onlara 
ve hem de blitlin yerylizu halkma onun bir mislini getirmeleri .;agn
smda bulunmu§; buna gli<; yetirememi.~ler ve ebediyyen de gli<; yetire
meyeceklerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala : <<Hayir, o kendilerine hak 
ile gelmi§tir. Ama onlarm .;ogu haktan hoqlanmamaktadJrlar. ~ buyur~ 

ffiU§tUr. 
Katade der ki : Bana anlatildigma gore Hz. Peygamber (s.a.) bir 

adama rastlami§ ve ona: Mlislliman ol. demi§ti. Adam: Sen beni oyle 
bir i§e davet ediyorsun ki, ben ondan ho§lanmiyorum, demi§ti. Hz. Pey-

Tefs!r, C : XI ; F . 355 
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gamber (s.a.): HO§lanmasan bile, buyurdu. Yine bize anlatlld1gma go
re; o, bir adama rastlarnl§ ve ona: Mtisliiman ol, buyurmu§tu. Bu teklif 
ona zor ve ag1r geldi. Hz. Peygamber ona: Ne dersin; sen sarp me~ak
katli bir yolda olsaydm da yiiziinii tamd1gm, nesebini bildigip bir ada
rna kavu§Saydm ve o seni geni§, kolay bir yola c;agtrml§ olsayd1, ona tabi 
olur muydun? buyurdu. Adam; evet, dedi. Allah Rasulii (s.a.) ~oyle bu
yurdu: Muhammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki, 
muha-kkak sen o yoldan c;ok daha sarp ve me§akkatli olamndasm. §iip
hesiz ben seni o durumda c;agmlabilecegin yoldan daha da kolayma c;a
girmaktayim. Yine bize anlatlld1gma gore Hz. Peygamber (s.a.) bir ada
rna rastlam1~ ve ona: Mtisliiman ol, buyurmu§tu. Bu ona ag1r ve zor 
gelince, Hz. Peygamber (s.a.) ona: Ne dersin; senin iki kolen olsa birisi 
sana bir haber verdigi zaman dogru soylese, kendisine bir §ey emanet 
ettiginde onu sana tevdi etse, bu mu sana daha sevimlidir, yoksa bir 
haber verdigi zaman yalan .sOyleyen, kendisine bir §ey emanet ettiginde 
ihanet eden mi? buyurmu~tu. Adam: Bilakis bana bir. haber verdigi za
man dogru soyleyen, kendisine bir §ey emanet ettigimde onu bana tev
di eden kolem bana daha sevimlidir, demi§ti. Hz. Peygamber (s.a.) ~oy
le buyurdu: i~te Rabb1mzm katmda siz de bOylesiniz. 

«§ayet hak, onlarm heveslerine uysayd1; gokler, yer ve onlarda bu
lunanlar muhakkak ki bozulup giderdi.>> ayeti hakkmda Miicahid, Ebu 
Salih ve Siiddi derler ki: Hak, Allah Teala'dlr. §ayet Allah Teala, on
larm goniillerindeki heveslerine icabet etse ve onlara uygun §ekilde i§- · 
leri diizenlemi§ olsayd1, heveslerinin bozuklugu ve muhtelif olu§u se
bebiyle gokler, yer ve onlarda bulunanlar bozulup giderdi. Nitekim Al
lah Teala, onlarm §Oyle dediklerini haber. verir: ccBu Kur'an, iki §ehrin 
birinden bir biiyiik adama indirilmeli degil miydi?» (Zuhruf, 31-32). 
B~ka ayetlerde ise §Oyle buyurmaktad1r: «De ki: Eger siz, Rabb1mm 
rahmet hazinelerine sahip olsaydm1z, o zaman tiikenir korkusuyla on
Ian saklardm1z. Zaten insan pek cimridir.» (isra, 100), «Yoksa onlarm 
miilkten bir pay1 IDI var? Oyle olsayd1, onlar insanlara bir c;ekirdek par· 
c;as1 bile vermezlerdi.» (Nisa, 53). Biitiin bunlardan ortaya «;Iklyor ki; 
kullar aciZdir, gorii§leri ve hevesleri muhteliftir, biitiin s1fatlarmda, soz
lerinde, fiillerinde, kanun koymasmda, takdirinde ve yaratlklanm dii
zenleyip idare etmede Allah Teala en kamil oland1r, yiicedir, kudsaldir, 
O'ndan ba§ka tann, O'nun d1~mda Rab yoktur. 

«Hay1r, Biz onlara zikirlerini getirdik.» ayetinde, Kur'an kasdedil
mektedir. «Arna onlar zikirlerinden yiiz c;eviriyorlar.» «Yoksa sen, on
lardan bir iicret mi istiyorsun? » ayetindeki ( ~ _;>- ) ~elimesini, Ha
san; iicret olarak, Katade; ayak kiras1 ve miikafat olarak, anlaiDI§lar
du. «'i~te Rabbmm ecri, dahai hay1rlld1r. » Sen onlan hidayete c;ag1r-
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man kar~Ihgmda onlardan ne bir ucret, ne bir miikafat ne de b~ka 
bir ~ey istememektesin. Aksine sen bunda, Allah katmda bol sevab1 di
lemekte beklemektesin. Allah Teala ba§ka ayetlerd.e §ayle buyurmakta
dlr: «De ki: Sizden bir iicret istersem eger o.sizin olsun. Benim iicretim 
ancak Allah'a aittir.» (Sebe', 47), «De ki: Ben buna kar§l sizden bir fu!
ret istemiyorum. Ve ben, kendiliginden 'bir ~ey iddia edenlerden de de
gilim.» (Sad, 86), «De ki: Ben sizden buna kar§Ihk; akrabahkta sev
giden ba§ka bir iicret istemem.» . (~ura, 23)' «~ehrin ate b~mdan bir 
adam kO§arak geldi, §Oyle dedi: Ey kavmim, gonderilmi§ bulunan el~i
lere uyun. Sizden bir iicret istemeyenlere uyun. Onlar hidayete erdiril
m~lerdir.» (Yasin, 20-21) . 

ccAslmda sen, onlan dosdogru bir yola ~agmyorsun. Ama ahirete 
inanmayanlar, mutlaka bu yoldan sapmaktadirlar.l) imam Ahmed der 
ki: Bize Hasan ibn Mftsa'nm ... ihn Abbas'tan rivayetinde, Allah Ra
sulii (s.a.) nun rii'yasmda ona iki melek gelmi§, birisi ayakucuna, di
geri ba§ucuna oturmu§. Ayakucuna oturam ba§ucunda; oturanma: ~ 
adam ve ummetine bir misal ver, demi§ de ateki §ayle anlatrm§: Bu
nun ve iimmetinin misali §Udur ki yolculukta olan bir kavim bir ~oliin 
b~ma ula§Irlar. Yanlarmda ~alii ge~ecekleri ve donecekleri az1klan yok
tur. Onlar bu durumda iken birden onlara ~izgili kuma§tan elbise giy
mi§ bir adam gelir ve: Sizi otlu, yemye§il bah~elere ve su dolu havuzla
ra gotiirsem, bana uyar rms1mz? diye sorar. Onlar; evet, deyince onlan 
gatiiriir ve otlu bah~elere, su dolu havuzlara iletir. Yerler, i~erler ve 
semizlerler. Onlara: Ben sizi §U halde bulup; sizi ctlu bah~elere, su dolu 
havuzlara gatursem bana uyar m1sm1z dedim de, bana uymu§tunuz de
gil mi der. Onlar; evet sana uymu§tuk, derler. Sizin oniiniizde bundan 
daha otlu bah;eler, bundan daha dolu havuzlar var; bana tabi olun, 
uyun, der. Bir grup: Allah'a yemin olsun ki dogru s6yliiyor, ona tabi 
olahm, derler. Diger bir grup ta: Biz bundan ho§nftduz, burada kala- . 
lim, derler. 

Hat1z Ebu Ya'la el-Mavs1li der ki: Bize Ziiheyr'in ... Orner ibn Hat
tab (r.a.)dan rivayetine gore; Allah Rasftlii (s.a .) §6yle buyurmu§: Ben 
sizin ku§aklanmzdan tutmu§, ate§ten bana gelin, ate§ten bana gelin 
diyorum; siz beni altederek kelebek ve ~ekirgelerin ate§e atlld1klan gi
bi ona at1hyorsunuz. Neredeyse ku~aklarm1z1 birakiverecegim. Havuz 
ba§mda ben sizin onderinizim. Siz bana, toplu olarak ve dagm1k halde 
gelirsiniz. Sizi yiizlerinizle ve isimlerinizle ki§inin develeri i~inde yaban
Cl bir deveyi tamd1g1 gibi tanmm. Siz saga ve sola gotiiriilursiiniiz. Si
zin hakklmzda alemlerin Rabbma miinacattfl bulunur ve: Rabb1m kav
mim, Rabb1m iimmetim, derim. Ey Muhammed, §iiphesiz sen, senden 
som~a onlann neler ihdas ettiklerini bilmiyorsun. Muhakkak onlar sen-
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den sonra arkalarma doniip gittiler, denir. K1yamet giinii sizden birisi 
meleyen bir koyunu s1rtlain1.§ halde gelirken tamyacag1m. Ey Muham
med, Ey Muhammed, diye nida edecek de ben: Senin hakkmda elimden 
bir §ey gelmez, ben teblig ettim, diyecegim. Sizden birini tamyacagrm, 
k1yamet giinii ba~ran bir deveyi s1rtlarm§ geliyor. ve: Ey Muhammed, 
ey Muhammed, diyor. Ben senin i~in bir §eye sahib degilim, ben teblig 
ettim, diyecegim. Sizden birini ki§neyen bir klsrag1 ta§Iyarak k1yamet 

· giinii gelirken tamyacagrm. Ey Muhammed, ey Muhanuned, diye nida 
edecek de ben: (Senin hakkmda) herhangi bir §eye sahib degilim. Ben 
teblig etmi§tim, diyecegim. K1yamet giinii deriden bir klrbay1 ta§Iyarak 
gelen sizden birini tamyacag1m. E'y Muhammed, ey Muhammed, diye 
nida edecek de, ben: Senin i~in herhangi bir §eye sahib degilim, teblig 
etmi§tim, diyecegim. Ali ibn el-Medini der ki: Bu, isnad1 hasen bir ha
distir. §u kadar var ki hadisin isnadmdaki 'Hafs ibn Humeyd m~hul
diir. Yakub ibn Abdullah el-E§'ari'den ba§ka ondan rivayet edeni bil
miyorum. Ben de derim ki: Bilakis ondan E§'as ibn ishak da hadis ri
vayet etmi§tir. Yahya ibn Main onun hakkmda; salihtir, demi§, Nesei 
ve ibn Hibban giivenilir kabul etmi§lerdir. 

(('§ayet biz, onlara ac1sak ve ba§larmdaki s1kmtly1 gidersek yine de 
azgmllklan i~inde bocalay1p kallrlar.» ayetinde Allah Teala, onlann kii
!iirlerinde ne kadar sert ve katl olduklanm haber verir. §ayet Allah 
Teala onlarm illetlerini gidermi§ ve onlara Kur'an '1 anlama imkam ver
mi§ dahi olsayd1; onlar Kur'an'a boyun egmezler, kiifiirlerinde, inadla
rmda ve azgmllklarmda devam ederlerdi. Nitekim ba§ka ayetlerde §OY
le buyrulur: (<~ayet Allah onlarda bir hay1r gorseydi; onlara i§ittirirdi. 
Eger i§ittirmi§ olsayd1; yine de yiiz ~evirenler olarak arkalanm doner
lerdb (Enfal, 23), ~<Bir gorsen; ate§in ba~mda durduklan: Ke§ki geri 
dondiiriilseydik ve Rabbrm1zm ayetlerini yalan saymasaychk da mii'
ininlerden olsaydlk, dedikleri zaman. HaYir, otedenberi gizleyegeldikleri 
§eylerle kar§Ilarma \!Iktlk. Eger geri dondiiriilselerdi, yine kendilerine 
yasaklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalancilardir. Ve de
diler ki: Hayat, ancak bu diinyadaki hayat1m1zd1r. Ve biz dirilecek de
giliz.» (En'am, 27-29). Bu, Allah Teala'mn vuku bulmayan bir §eyin, 
§8-yet meydana gelmi§ olsayd1 nas11 olacagm1 bilmesi kabilindendir. ibn 
Ab'bas'tan rivayetle Dehhak der ki: Kur'an'da ba§mda ( ) ) edatl 
bulunan her §ey ebediyyen vuku bulmayacak, olmayacak ~eylerdendir. 
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76 - Andolsun ki Biz, onlan azabla yakaladlk. Ama 
yine de Rablanna boyun egmediler. Onlar, yalvanp yakar
mazlar. 

77 - Sonunda onlara ~i'ddetli bir azab kaplSl ac;tlgrmiz
da ~~k1na doniip iimitsiz kahverdiler. 

78 - Sizin ic;in kulaklar, gozler ve kalbler var eden 
O'dur. Ne de az ~iikrediyorsunuz. 

79 - Sizi yeryiiziinde yaratlp tiireten O'dur. Ve O'nun 
huz~runda toplanacaks1n1z. 

80 -Dirilten de, oldiiren de O'dur. Geceyle giindiiziin 
birbiri ard1 s1ra .gelmesi de, O'nun emrine baghd1r. Hala 
dii~iinmez misiniz? 

81 - Hay1r, onlar yine de oncekilerin dedfklerini derler. 
82 - Onlar demi~lerdi ki: Oliip te toprak ve kemik yi

ginl oldugumuzda m1, gerc;ekten biz mi diriltilecegiz? 
83 - Andolsun ki biz, ve daha once de atalarrm1z bu

nunla teh!did edilmi~ti. Bu, eskilerin masallanndan ba~ka 
bir ~ey degildir. 

Allah Teala buyurur ki: «Andolsun ki Biz, onlan azabla~ yakala
dlk. (Musibetlerle ve zorluklarla denedik.) Ama yine de Rablarina bo
yun egmediler.» Bu, onlan i~inde bulunduklan ktifiir ve muhalefetten 
~evirmedi, bilakis sap1kllk ve azgmllklarmda devam ettiler. Allah'a bo
yun egmediler. «Onlar (Allah'a dua edip) yalvanp yakarmazlar.» Ba§
ka bir aye·tte §Oyle buyrulur: «Onlar, hi~ degilse kendilerine bir azabl
miZ geldigi zaman; yalvarmall degiller miydi? Fakat kalbleri katila§
llll§, §eytan da onlara yaptlklanm stisleyip ptislemi§ti.» (En'am, 43). ibn 
Ebu Hatim der. ki: Bize Ali ibn el-Htiseyn'in ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §oyle anlatmi§: Ebu Stifyan, Allah Rasulti (s.a.)ne geldi ve: Ey 
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Muhammed, Allah ve akrabahk ~kma (bize merhamet et) biz ytin ve 
kandan yap1lm~ yiyecekler yedik, dedi. Bununla k1tllktan otiiru yun ve 
kan yemek zorunda kald1klanm ifade etmek istiyordu. Bunun uzerine 
Allah Teala: cAndolsun ki Biz, onlan azabla yakalad1k. Ama yine de 
Ra:blarma boyun egmediler. Onlar, yalvanp yakarmazlar.>> ayetini in
dirdi. Hadisi Nesei de Muhammed ibn Akil'den, o Ali ibn Htiseyn'den, 
o da babasmdan rivayet etmi§tir. Bu hadisin ash, Buhari ve Mtislim'de 
mevcud olup buna gore Allah Rasulii (s.a.) kendisine kar§l durduklarm
da, isyan ettiklerinde Kurey§'e 'beddua etmi§ ve: Allah'1m, onlara kar
§1 bana Yftsuf'un yedi k1thk senesi gibi yedi sene ile yard1m et, demi§ti. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... Vehb ibn Orner ibn 
Keysan'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor: Vehb ibn Miinebbih 
hapsolunmU§tu. Ogullardan (gen~lerden) birisi ona: Ey Ebu Abdullah, 
sana bir'beyt §iir okumayay1m m1? dedi. Vehb: Muhakkak biz, Allah'm 
azabmdan bir azab i~indeyiz. Allah Teala: «Andolsun ki Biz, onlan 
azabla yakalad1k. Ama yine de Rablanna boyun egmediler. Onlar, yal
vanp yakarmazlar.)) buyurur, dedi. Vehb pe§pe§e (iftar etmeksizin) tic; 
giill orug tuttu. Ona: Bu oru~ da ne oluyor ey Ebu Abdullah? denildi 
de, §oyle cevablad1: Bizim ic;in hapis icad olundu. Biz de fazla iba.deti 
icM ettik. 

cSonunda onlara §iddetli bir azab kap1s1 agt1g1rmzda §~kma donup 
iimitsiz ·kallverdiler.» Sonunda Allah'm emri ile kryamet onlara ans1zm 
geliverdiginde ve beklemedikleri Allah'm azabl onlan yakalaytverdigin
de; i§te o zaman her bir hay1rdan, her turlii rahattan umitlerini kesti
ler. Emelleri ve iimitleri kesiliverdi. Sonra Allah Teala kullarma kulak
lar, gozler, e§yay1 idrak edecekleri, Allah'm birligine, O'nun diledigini 
i§leyen Fail-i Muhtar olduguna delalet eden kainattaki ayetlere ibretle 
bakacaklan ak11Iar, anlayi§lar vermek suretiyle onlara nimetini zikre
der ve; <<Ne de az §iikrediyorsunuz.» buyurur. Size vermi§ oldugu nimetle
re kar§l Allah'a §iikriiniiz ne ka,dar azd1r. «Sen ne kadar hus gostersen 
de, yine insanlarm gogu inanmazlar.» (Yftsuf, 103). 

Daha sonra Allah Teala, yiice kudreti ve kahredici saltanatmdan 
haber verir. Yiice kudreti ve kahredici saltanatl ile yarat1klan yarat
ffil§, yeryuziiniin diger yerlerinde cinsleri, dilleri ve nitelikleri degi§ik 
olarak onlan halketmi§tir. Sonra k1yamet giinu, belli giiniin toplantlsl 
igin onlarm ilklerini ve sonlanm toplayacak; .onlardan ne bir kii~iigu 
ne 'bir biiytigii, ne bir erkegi, ne bir di§iyi, ne bir azametli, ha§metli ola
m, ne bir hakiri b1rakmayacak ve ilk defa yarattlgt gibi onlan dirilte
cektir. Bu sebepledir ki: c;iiriimii§ kemikleri diriltecek olan da, iimmet
leri oldiirecek olan da O'dur, buyurmu§tur. «Geceyle gtindiiziin birbiri 
ardl s1ra gelmesi de, O'nun ernrine baghd1r.» Bunlardan her bireri di-
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gerini ISrarla ta'kib eder. Devamh olarak birbirlerini ta'kib edip, hi~ 
bir zaman yek digerlerinden aynlmazlar. Nitekim ba.§ka bir ayette §Oy
le buyrulur: «Giine§e aya ul~mak dti§mez. Gece de, gunduzu g~ecek 
degildir. Her birisi bir yortingede ytizerler.:. (YAsin, 40) . 

. <~Hala dti§tinmez misiniz?» Sizi Aziz ve Alim olan, her §eyin kahr u · 
galabesi altmda oldugu, her §eye gticti yeten ve her §eyin kendisine bo
yun egdigi Allah'a ula§tlracak aklllanmz yok mu? 

Sonra Allah Teala, kendilerinden onceki yalanlayanlara benzeyen, 
yeniden diriltilmeyi inkar edenlerden haber vererek §6yle buyurur: «Ha
yrr, onlar yine de oncekilerin dediklerini derler. Onlar demi§lerdi ki: 
Oltip te toprak ve kemik .y1gm1 oldugumuzda m1, ger<;ekten biz mi di
riltilecegiz?» Bununla, <;tirudukten scnra~ diriltilmenin meydana gele
cegini uzak buluyorlardl. «Andolsun ki biz, ve daha once de atalarrm1z 
bununla tehdid edilmi§ti. Bu, eskilerin masallanndan ba.§ka bir §ey de
gildir.» diyorlardL Bunun muhal oldugunu, evvelkilerin kitablar1ru ve 
uydurmalanm elde eden birinin, bunlan onlardan naklederek haber 
verebilecegini kasdediyorlardl. Onlarm bu inkar ve yalanlamalan, Allah 
Teala'mn onlardan haber verdigi §U sozlerine benzemektedir: «Ufalan
rru§ kemikler oldugumuz vakit mi? 0, takdirde bu, zararh bir donti§
ttir, derler. Dogrusu o, bir tek <;1ghkt1r ki, o zaman hepsi topragm yti
ziine. doktilecektir.» (Naziat, 11-14), «-insan, kendislni ger<;ekten bir nut
feden yarattlgirruz1 gormedi mi ki, §imdi a.~a<;1k bir dti§man kesilmek
tedir. Kendi yaradlh§lm unutarak Bize bir misal getirdi. <;tirtimti§ken 
kemikleri diriltecek kimdir? dedi. De ki: Onlan ilk defa yaratan diril
tecektir. 0, her ttirlti yaratmay1 hakk1yla bilendir.>> (Yasin, 77-79). 

84 - De ki: Yer ve onda bulunanlar kirmindir? Biliyor
saniz soyleyin. 

85 - Allah'Indir, diyecekler. Oyleyse ibret almaz mi
siruz? de. 
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86- De ki: Yedi gogun Rabb1 ve yuce Ar~'1n Rarbb1 
kimdir? 

87 - Allah't1r, diyecekler. Oyleyse salnnmaz misi
niz? de. 

88- De ki: Her ~eyin hukumranhg1 elinde olan, bann
ruran, ama bannd1nlmaya asla muhta9 olmayan kimdir? 

89- Allah'tlr, diyecekler. Oyleyse nas1l aldan1yorsu· 
nuz? de. 

90 - Hayrr, Biz onlara ger9egi 1getirdik. Ama onlar mu
hakkak yalanc1drrlar. 

Her §eyin Hikim.i 

Allah Teala kendisinden ba§ka ilah olmadigma, ibadetin tek ve 
ortagi olmaksizm sadece O'na gerektigine ir§ad buyurmak i.izere vah
daniyyetini, yaratmada, tasarruf ve hi.iki.imranhkta yegane oldugunu 
kalblere yerle§tiriyor. Bu sebepledir ki Allah'm Rab oldugunu, Rabhkta 
O'nun ortagi olmadigim itiraf eden bununla birlikte tannllkta O'nunla 
birlikte ortaklar ko§an, tapmd1klanmn hi!; bir §ey yaratmadigmi, bir 
§eye sahip olmadigmi, hi~ bir §eye hakim olma::hgmi itirat etmeleriyle 

.. birlikte Allah ile beraber O'ndan ba§kasma tapman, bu ortaklara tapm
malarmm kendilerini Allah'a yakla§tlracagi inancmda olan mi.i§riklere 
Rasuli.i (s.a.)ni.in ~oyle demesini emrediyor. «De ki: Yer ve onda bulu
nanlar kimindir? (Yeryi.izi.ini.i ve ondaki hayvanlan, bitkileri, meyve
leri ve diger yaratlk <;e§itlerini yaratan ve onlann maliki olan kimdir?) 
Biliyorsamz sc·yleyin. Allah 'm~hr; diyecekler. (Sana bi.iti.in bunlarm tek 

' 
ve orta~ olmayan Allah'm oldugunu itiraf edeceklerdir. Durum bOyle 
clunca) Oyleyse (ibadetin bir ba§kasma degil de, sadece yaratiCI, IlZlk 

vericiye yara§tlgi hususunda) ibret almaz miSmiz? de.>> 

«De ki : Yedi gogi.in Rabbi ve yi.ice Ar§'m 'Rabbi kimdir?» !<;indeki 
parlak yildlzlarla, gokyi.izi.ini.in. diger yerlerinde ve yonlerindeki Allah'a 
boyun egen meleklerle birlikte ulvi alemi yaratan kimdir? Yi.ice ~·m 

Rabb1 kimdir? Burada yi.ice Ar§ ile kasdedilen, yaratiklann tavam olan 
yi.ice Ar§'tir. Nitekim Ebu Davud'un rivayet ettigi Allah Rasuli.i (s.a.) 
nden nakledilen bir hadiste o: Allah'm §am §Undan daha yi.icedir, mu
hakkak ki O'nun semalan i.izerinde Ar§'I §6yledir, buyurmu§ ve eli ile 
kubbe gibi bir i~aret yapml§tlr. Diger bir hadiste §6yle buyrulur: Yedi 
gok, yedi kat yeryi.izi.i ve ondakilerle ikisi arasmdakiler Ki.irsi'ye gore 
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~ole atll~ bir halka gibidir. Kiirsi ve ondakiler de Ar§'a nisbctle o ~ol
deki o halka gibidir. Bunun i~indir ki Selef'ten birisi §Oyle diyor: Ar§'m 
bir yonden diger yone iki kutru arasmdaki mesate elli bin senelik yol
dur. Yedinci kat yeryiiziinden yiiksekligi de, elli bin y1lllk yoldur. ibn 
Abbas'tan rivayetle Dahhak: Ar§:a Ar§ isminin verilmesi onun yiiksek
ligindendir, demi§tir. Ka'b el-Ahbar'dan·rivayetle A'me§: Gokler ve yer
yiizii Ar§'da gokle yer arasmda as1lm1§ bir kandil gibidir, der. Miicahid: 
Gokler ve yeryiizii An~'da ancak ~olde bir halka gibidir, demi§tir. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Ala ibn Salim ... ibn Abbas'tan rivayet etti ki o, 
§Oyle demi§tir: ·Ar§'m ol~iisiinii hi~ kimse bilemez. Bir rivayette ise: 
Ar§'m ol~iisiinii Allah'tan ba§ka hi~ kimse takdir edemez, demi§tir. Se
lef'ten birisi, Ar§'In klrmlZl yakuttan oldugunu sayler. 

Burada: ccYiice Ar§'m Rabbi. » buyurulmu§ ve bu yiicelikle biiyiik
liigii. kasdedilmi§tir. Surenin sonunda da: ceO, yiice Aq'm Rabb1d1r.» 
buyrulur ki, orada Ar§'m giizelligi kasdedilmektedir. Boylece Ar§, ge
ni§lik ve yiiceliginde azamet s1fatlyla goz kama§tmcl giizellik s1fatm1 
kendinde. toplaml§tlr. Buna istinaden Ar§'m . k1rm1z1 yakuttan oldugu 
s0yienmi§tir. ibn Mes'ud der ki : ~ii~hesiz Rabb1mz katmda, gece ve giin
diiz yoktur. Ar§'m nuru O'nun yii.ziiniin nurundand1r. 

«Allah'tlr, diyecekler. Oyleyse sakmmaz nnsm1z? de.» Madero ki 
O'nun, goklerin ve yiice An~ 'm Rabb1 oldugunu itiraf e::liyorsunuz; o 
halde O'nunla birlikte ba§kasma ibadet etmeniz ve O'na §irk kO§mamz 
sebebiyle O'nun azabmdan korkup sakmmaz mlSlmz? Ebu Bekr Abdul
lah ibn Muhammed ibn Ebu Diinya el-Kura§i ccet-Tefekkiir ve'l-i'tibar» 
adll kitabmda der ki : Bize ishak ibn ibrahim'in ... ibn Omer'den riva
yetinde o, §5yle demi§tir : Allah Rasulii. (s.a.) ~ok kere cahiliye devrin
de, bir dag ba§mda ya§ayan bir kad.mdan bahsederdi. Bu kadmm yamn
da koyunlanm otlatan bir oglu varml§. Oglu ona: Ey annecigim, seni 
kim yarattl, diye sormu§ da o: Allah, demi§. Peki babam1 kim yarattl? 
demi§, kadm: Allah, demi§. <;ocuk: Peki beni kim yarattl? diye sonnu§, 
kadm yine; Allah, demi§. <;ocugun: Gogii kim yarattl? sorusuna kadm, 
yine Allah cevab1m venni§. Onun: Peki yeryiiziinii kim yarattl? sorusu
na kadm, Allah cevab1m vermi§. <;ocuk: Feki daglan kim yarattl? diye 
sormu§, kadm Allah cevabm1 vermi§. Koyunlan kim yaratt1? sorusuna 
kadm; Allah, cevab1m verince ~ocuk : Muhakkak ben, Allah i~in yiice 
bir §an i§itiyorum, demi§, sonra kendini dagdan atm1§ ve par~a par~a 
olmu§. i1bn Orner der ki : Allah Rasulii (s.a .) bize bu hadisi defalarca 
nakletti. Abdullah ibn Dinar ise : ibn Orner bu hadisi bir c;ok kere bize 
nakletti; demi§tir. Ben de derim ki: Bu hadisin ishadmda imam Ali ibn 
el-Medini 'nin babas1 olan Abdullah ibn Ca'fer el-Medini vard1r ve onun 
hakkmda konu§ulmu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 
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«De ki. Her §eyin hiikiimranhg1 elinde olan kimdir?)) «Yiiriiyen hie; 
bir canh yoktur ki, 0 alnmdan tutmasm. » (HO.d, 56) . Allah RasO.lii (s.a.): 
Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki hay1r, dermi§. En §id
detli yemini ise: Kalbleri dondiirene yemin olsun ki hay1r, §eklinde im~. 
0, yegane yarat1c1, malik ve tasarruf sahibi olan Allah'trr. «Barmdlran, 
ama barmdmlmaya asla muhtac; olmayan kimdir? E.ger biliyorsamz.» 
Araplar i<;inde bir efendi olur da birisini barmdmrsa onun civannda 
ahdi bozulmaz, ondan iisWn olma gayreti ile onun a§ag1smda olan kim
selerin onun barmd1rd1g1 kimseyi barmd1rma hakk1 olmazd1. Bu sebep
ledir ki Allah Teala: «Barmduan, ama banndmlmaya asla muhta<; ol
mayan O'dur.)) buyurmu§tur. 0; kendisinden daha biiyiigii olmayan, 
yaratma ve emir elinde olan, hiikmiinii degi§tirecek, geciktirecek kimse 
olmayan, kar§l durulup muhalefet olunamayan, diledigi olan, dileme
digi olmayan en yiice efendidir . Allah Teala : <<0; yaptlgmdan sorurhlu 
degildir, fakat onlar sorumludurlar.n (Enbiya, 23) buyurmu§tur. Aza
meti, kibriyas1, kahn, galebesi, izzeti ve hikmeti ile 0, yaptigmdan so
rulm~z. Biitiin yaratlklar ise yaptlklarmdan sorulacaklard1r. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur: «Rabbma andolsun ki, onla
rm hepsine birden mutlaka soracag1z; yapmakta olduklan §eyleri.» 
(Hicr, 92-93) . 

«Allah'tlr diyecekler. » Barmd1ran, ama barmdmlmaya asia muh
ta<; oimayan en yiice efendinin tek ve ortag1 olmaks1zm Allah oldugunu 
itirat edeceklerdir. «Oyleyse nas1l aldamyorsunuz de.n Biitiin bunlan 
bilip itiraf et;menizle birlikte Allah ile beraber bir ba§kasma ibadet et
menizde nas11 oluyor da ak11Ianmz gidiveriyor? Sonra Allah Teala: «Ha
yir, Biz onlara ger<;egi getirdik.)) buyurur ki bu, Allah'tan ba§ka tann 
olmadigmi bildirmektir. Biz buna delalet eden s1hhatli, a<;Ik ve kesin 
deliller koyduk. «Ama onlar (Allah ile beraber bir ba§kasma tapmmala
nnda) muhakkak yalancidirlar.>J Onlann buna delilleri de yoktur. Ni
tekim Allah Teala Mii'minO.n sO.resinin sonunda: «Kim -hic;bir delil ol
maksizm- ba§ka bir tannya taparsa; onun hesab1 Rabbmm ka.tmda.
dir. Gerc;ek §U ki, kafirler felah bulmazlar.n (Mii'minO.n, 117) buyurur. 
Mii§rikler, kendilerini iftira ve sap1khga gotiiren bir delilden dolay1 bun
ian yapmakta degildirler. Bunu ancak §a§km ve bilgisiz atalanna, gec;
mi§lerine uymak sO.retiyle yapml§lardir. Nitekim §U da onlarm sozle
rindendir: «Dogrusu bi? , babalanmlZl bir din iizerinde bulduk ve onla
nn izlerinde gitmekteyiz. » (Zuhruf , 23) . 
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91 - Allah, hie; 'bir c;;ocuk edinmemi$tir ve O'nunla bir
likte hie; bir ilah da ydktur. Olsayd1, o zaman her ilah, kencti 
yaratt1g1n1 ahp gotiiriir ve birbirinden iistiin c;;Ikmaya c;;ah
$ITlar1dl. Allah, onlann nitelendirdiklerinden miinezzehtir. 

92 - 0, goriileni de, goriilmeyeni de bilir. Onlann ko$
tuklan ortaklardan c;;ok yiicedir. 

Allah Teala yuce zatm1, kendisinin bir ~ocugu ve htikiimranllkta 
bir ortag-J. olmaktan tenzih ederek buyurur ki: «Allah hie; bir c;ocuk edin
memi§tir ve O'nunla birlikte hi~ bir ilah da yoktur. Olsayd1, o zaman 
her ilah kendi yarattigmi allp gotiiriir ve birbirinden iistiin ~1kmaya 
~al~1rlardl.» ~ayet ilahlarm teaddiidii farzedilmi§ olsayd1, bunlardan 
her bireri yarattigmi alip gotiiriirdii ve oylece varllklar muntazam ol
mazdl. Halbuki goriilen odur ki varllklar muntazamd1r, diizenlidir. Ul
vi ve siifli alemden her bireri birbirine kemal derecesinde baglld1r. «Sen, 
Rahman'm yaratmasmda 'bir diizensizlik bulamazsm.» (Miilk, 3). Son- . 
ra §ayet 'boyle olsayd1, onlardan her bireri digerine z1d gitmek ve dige
rine iistiin gelmek ister de, biri digerine iistiirt gelirdi. 

Kelamc1lar bu anlam1 delil-i temanu' olarak. ifade ederler. Ozeti 
§oyledir: ~ayet iki ve daha fazla yarat1c1 farzedilseydi, birisi bir cismin 
hareket ettirilmesini, digeri hareket ettirilmemesini murad ederdi. ~a
yet bunlardan her birerinin murad1 meydana gelmemi§ olsa her ikisi 
de aciz olurdu. Vacib el-Viicud ise asla aciz olamaz. Birbirine z1d olma
Sl sebebiyle ikisinin muradlanmn bir araya gelmesi ise miimteni', mu
haldir. Bu muhal olma durumu, ancak ilahlarm teaddtidiiniin farz edil
mesinden meydana glmi§tir ki, bu da (muhal olamn sebebi de) muhal
dir. ~ayet birinin degil de, otekinin muradl meydana gemi§ olsa; galib 
olan (iradesi yerine gelen) vacib el-v'ticuddur, diger maglub olan ise 
mtimkindir. (Mtimkin el-Viictlddur.) Zira maglub olma durumu, vacib 
el-Viicud s1fatma yara§maz. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Ve birbirin
den tistiin ~1kmaya ~all§lrlardl. Allah, (bu haddi a§an zalimlerin Allah!a 
~ocuk veya ortak kO§ma iddialanyla) onlarm nitelendirdiklerinden mii
nezzehtir, yticedir.» buyurmu§tur. 

«0, goliilen1 de, goriilmeyeni de bilir.» Yaratlklardan gizli kalam 
da, onlarm m~ahade ettiklerini de en iyi bilir. «Onlarm kO§tuklan or
taklardan ~ok yiicedir. Bu zalim ve inkarc1larm soylediklerinden mii
nezzehtir, yiicedir, mukaddestir. 
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93 - De ki: Rabb1m, onlann tehdid olunduklan :?eyi 
bana mutlaka gostereceksen, 

94 - Rabb1:m, o zaman beni zalimler giirilhunun i<;inde 
bulundurma. 

95 - Biz, onlara va' dettigimizi sana gostermeye elbet- . 
te kadiriz. 

96 - Sen, kotiiliigii en giizel ile sav. Onlann nitelen
dirmekte olduklann1 Biz <;ok daha iyi biliriz. 

97 - Ve de ki: Rabb1m, :?eytanlann ku~k1rtmalanndan 
Sana siglninm. 

98 - Rabbrm, onlann huzurumda bulunmalanndan 
Sana siginirrm. 

Allah Te~la peygamberi Muhammed (s.a.)e, Allah'm intikammm 
inmesi suasmda §U duay1 etmesini emrediyor : «Rabbim, (ben gortip du
rurken onlan eger cezalandmrsan) onlann tehdid olunduklan §eyi bana 
mutlaka gostereceksen; o zaman beni zalimler gtiruhunun i~inde bu
lun~urma. » imam Ahmed ve Tirmizi'nin rivayet etmi§ oldugu ve Tir
mizi'nin; sahihtir, dedigi bir hadiste §i:iyle buyrulur: Rabb1m, bir kav
min fitnesini murad buyurdugun zaman, beni fitneye duc;ar kalmami§ 
olarak kendi katma al, oldtir. 

Ailah Teala: «Biz, onlara va'detti-gimizi sana gostenneye elbette 
kadiriz. » ~ayet dilemi§ olsayd1k; onlarm ba§ma gelen bela, musibet ve 
mihnetleri sana gosterirdik, buyurup; daha sonra insanlarla beraber 
olmada faydall olacak panzehire i§aret buyurur. Panzehir; kottiltik ya
panm akllm kendine c;ekebilmek ic;in ve df:i§manllgi dostluga, ofkesi 
sevgiye donstin diye kottiltik yapana iyilik yapmaktlr. 'Burada: «Sen, 
kottiltigti en gtizel ile sav.,>> buyururken, ba§ka bir ayette §Oyle buyur
maktadlr: «Sen fenallgi en iyi §ekilde sav . . 0 zaman goreceksin ki se
ninle arasmda dti§manllk bulunan ki§i, yakm bir dost gibi oluvermi§-
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tir. Bu, ancak sabredehlere vergidir. Ve bu, ancak o btiyUk haZZl tadan
lara vergidii'.» (F·ussilet, 34-35). 

«Ve de ki: Rabb1m., §eytanlarm kl::}klrtmalarmdan Sana s1gmmni.» 
ayetinde Allah Teala Rasilltine, §eytanlardan kendisine s1gmmasm1 em
rediyor. Zira onlarla birlikte ~areler fayda vermez, onlar asla · iyilige 
kamp yapacaklarmdari vazge~mezler. Daha once istiaze'nin tefsirinde 
verdigimiz tizere, Allah Rasulti (s.a .) §6yle dua edermi§: Ta§lannu§ §ey
tandan, §eytamn ki§kirtmasmdan, tiftirmesinden, i§iten ve en iyi bilen 
Allah'a s1gmmm. Allah Teala: Rabb1m, i§lerimden hangisinde olursa 
olsun, onlarm huzurumda bulunmalarmdan Sana s1g1mnm, buyurmu? 
ve bu sebeple i§lerin ba§lang1cmda, Allah'1 anmakla emretmi§tir. Zira 
yeme i9me, cima; bogazlama ve bunun dl§mdaki diger i§lere ba§larken 
A1lah'1 anmak §eytanlan kovucudur. Ebu Davud'un rivayetine gore; Al
lah Rasillti (s.a.) §6yle dua edermi§: Allah'1m, bunakllktan Sana slgl
mnm. Y1k1lmadan (y1kmt1 altmda kallp 6lmeden ve) suda bogulmadan 
Sana s1gmurm. Oltim anmda §eytanm beni stirQttirmesinden de Sana Sl
gmmm. 

imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in .. . Amr ibn ;;uayb'dan, onun 
babasmdan, onun da dedesinden rivayete gore; o, §6yle anlatmi§: Allah 
Rasulii (s.a.) uyku smismda korkudan (korunmak tizere) soyledigi §U 
kelimeleri bize ogretirdi: Allah'm ismiyle, Allah'm gazabmdan, azabm
dan, kullanmn kottiltiklerinden, §eytanlann kl§klrtmalarmjan ve §ey
tanlarm huzurumda bulunmalarmdan Allah 'm en mtikemmel kelime
lerine s1g1mnm. Ravi der ki: Abdullah ibn Amr balig olmu§, eri§kin ~o
cuklanna uykulan esnasmda bunlan soylemesini ogretirdi. <;ocuklarm
dan kti~iik olu_u ta ezberleyemeyenler i~inse bu kelimeleri yazar ve onun 
boynuna asard1. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei Muhammed ibn 
ishak'dan rivayet etmi§lerdir. Tirmizi; hasendir, garibdir, der. 

c-::}.,....,.. • ,...,. )·--~Y.J. • /(.:)•• .. ,. ........... -"\ 
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99 - Onlardan birine alum geldigi vakit der ki: Rab
bim, beni geri dondur. 

100 - Belki yapmadan brra:ktigrmi tamamlar ve salih 
amel i§lerim. Hay1r, bu soyledigi, sadece kendi lafidir. Tek-

• 

... 
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rar diriltilecekleri gune kadar arkalannda onlan geriye 
donmekten ahkoyan bir berzah vard1r. 

Oliim Gelince 

Allah Teala katirlerden veya Allah'm emirlerini uygulamada kusur
Iu olanlardan Oliim halinde olan kimselerin, bu s1radaki sozlerini ve 
hayat1 boyunca fasid olarak yaptlg1 §eyleri diizeltmek iizere, diinyaya 
donmeyi isteyeceklerini haber verir ve buyurur ki: <<Rabb1m beni geri 
dondiir. Belki ya:!Jmadan buaktlg1m1 tamamlar ve salih amel i§lerim.» 
der. Hay1r. Allah Teala bu kabilden olmak iizere ba§ka ayetlerde §Oyle 
buyurur: «Herhangi birinize ciliim gelip te: ~abb1m, beni yakm bir sii
reye kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam, diyecegi 
zaman gelmezden evvel, size miilk olarak verdigimizden infak edin. 
Eceli gelince Allah, hi~ bir nefsi geri b1rakmaz. Ve Allah i§ledikleriniz
den haberdard1r.ll (Miinafikun, 10-11), «in:sanlan, kendilerine azabm 
gelecegi giin ile. uyar, zulmedenler derler ki : Rabb1m1z; bizi yakm bir 
miiddete kadar te'hir et, davetine uyallm ve peygamberlere, tabi olallm. 
Siz, daha once de sonunuzun gelmeyecegine yemin etmemi§ miydiniz?)) 
(ibrahim, 44), «Onun te'vilinin geldigi giin; daha once onu unutmu§ 
olanlar derler ki: Ger~ekten Rabb1m1zm elc;ileri bize hakk1 getirmi§ti. 
~imdi bize §efaat edecek var m1 ki; §efaat etsin? Yahut geriye ~evrilir 
miyiz ki, yapml§ oldugumuzdan ba§kasm1 yapallm?)) (A'raf, 53), <<Su~
lulan Rablanmn huzurunda ba§lan one egilmi§ olarak: Rabbimiz, gi:ir
diik ve dinledik. Artlk bizi diinyaya geri ~evir de, salih arne! i§leyelim. 
Gerc;ekten biz, kesin olarak inand1k, derken bir gi:irsen.)) (Secde, 12), 
«Bir gi:irsen; ate§in ba§mda durduklan; Ke§ki geri dondiiriilseydik ve 
Rabb1rmzm ayetlerini yalan saymasayd1k da mii'minlerden olsaydik, de
dikleri zaman. Hay1r, otedenberi gizleyegeldikleri §eylerle kar§Ilarma 
~Iktlk. Eger geri di:indiiriilselerdi, yine k~ndilerine yasaklanan §eylere 
doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalancilardir. » (En'am, 27-28), «Gi:irecek
sin ki, o zalimler azab1 gordiikleri zaman: Geri donecek bir yol yok mu? 
diyeceklerdir.» (~ura, 44), «Onlar da: Rabb1m1z bizi iki defa Oldiirdiin, 
iki defa dirilttin. Biz de suc;Ianrmz1 itirat ettik. Bir daha «;Ikmaya yol 
var m1? derler. Bunun sebebi §Udur: Yalmz Allah'a dua edildigi zaman 
inkar ederdiniz de, O'na §irk ko§ulunca inamrdm1z. Artlk hiikiim, Aliyy 
Kebir Allah'mdir. » (Gatir, 11-12), «Orada onlar bagm§Irlar: Rabb1rmz 
bizi <;lkar da, yapageldiklerimizden farkll olarak salih arne! i§leyelim. 
Ogiit alacak k~§inin o~iit alacag1 kadar bir siire sizi ya§atmad1k m1? 
Ve size uyar1c1 da gelmi§ti. Oyleyse (azabi) tad1mz. Zalimler ic;in bir 
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yardrmc1 yoktur.» (Fat1r, 37) . Allah Tea.la onlarm donmek isteyecek
lerini ve fakat ne oH.im halinde, ne mah§er gunu, ne Cebbar olan Allah'a 
arzolunduklan vakit, ne ceherineme arzolunduklan s1rada ve ne de ce
hennem azabmm Slkmtllan i~indelerken bu isteklerine icabet olunma
yacagml haber verir. <(Hayir, bu soyledigi, sadece kendi lafldlr.» ayetin
deki ( ~) kelimesi; bir men'etme edat1d1r. Anlam: Omin istedigine 
icabet etmeyiz ve·bunu ondan kabul etmeyiz, §eklindedir. «Bu soyledigi, 
sadece kendi laf1d1r.» ayeti hakkmda Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem der ki: Olum halinde olan her zalim, mutlaka bunu soyleyecektir. 
Ancak ( ~ ) kelimesinden sonraki k1smm bu edatm illeti olmas1 da ih- . 
timal dahilindedir. Buna gore anlam §6yle olacaktlr: Salih amel i§le
mek uzere geri donmeyi istemesi, bir amel olmay1p sozden ibarettir. 
§ayet geri ~evrilmi§ olsayd1 dahi salih amel i§lemez ve bu sozunde yalan 
soylemi§ olurdu. Nitekim Allah Te~la 'ba§ka bir ayette §6yle buyurur: 
ccEger geri dondtirtilselerdi, yine kendilerine yasaklanan §eylere done
ceklerdi. Dogrusu onlar, yalanc1lard1r.» (En'am, 28). Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi der ki: «Onlardan birine alum geldigi vakit, Rabb1m, 
beni geri dondtir. Belki yapmadan b1raktlg1rm tamimlar ve salih arr.el 
i§lerim, der.» Cebbar olan Allah Teala da: ccHay1r, bu soyledigi, sadece 
kendi lafldlr.>> buyurur. Gufre'nin kolesi Orner ibn Abdullah der ki: Al
lah Teala'nm ( ~) buyurdugunu i§ittigin zaman bil ki burada Allah 
Teala: Hay1r, yalan soyledi, buyurmU§tUr. «Onlardan birine oltim gel
digi vakit .. . » ayeti hakkmda Katade, Ala ibn Ziyad'm §6yle dedigini 
nakleder: Sizden birisi kendini, oltim halinde bulunmu~ da Rabbmdan 
geri dondtirmesini istemi§ ve Allah da bu istegini kabul etmi~ saysm 
ve Allah'a itaat olan i§leri ~lesin. Yine Katade der ki: Allah'a yemin 
olsun ki o, ne ailesine ne kabilesine donmeyi temenni ediyor. Fakat o, 
dontip Allah'a itaat olan ameller i§lemeyi temenni etmi§tir. F1rsatl ka
~lrmi§ kafirin umuduna bakm da Allah'a itaat olan amelleri i§leyin. 
Kuvvet, ancak Allah iledir. Muhammed ibn Ka'b el~Kurazi'den de bu 
soztin benzeri rivayet edilmi§tir. 

Muhammed ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . E'bu Hureyre'den 
rivayet ettigine gore; o, §6yle demi§tir: Kafir kabrine konuldugu vakit 
cehennemde oturacag1 yeri gorur ve : Ra.!bb1m, beni geri ~evir ki tevbe 
edeyim ve salih amel i§leyeyim, der. Ona: Ya§at1lrm§ oldugun stirece 
sana omur verilmi§ti. Ya§aml§tm, denilir. Kabri onun uzerine daraltl
llr. 0 Yilan veya akrep sokmu§ kimse gibidir. Uyur ve korkar. Yerytizu
nun ha§erat1, Yilanlari ve akrepleri ona yonelirler. Yine ibn Elbu Hatim'
in baba.sJ. kanallyla ... Hz. Ai§e'den rivayetinde o, §6yle demi§tir: Kabir 
ehlinden gtinahkar olanlara yaz1klar olsun. Kabirler·inde onlann yamna· 
simsiyah y1lanlar girer. Bir y1lan ba§ ucunda, bir y1lan ayak ucundad1r. 
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Ortasmdan bir araya gelinceye kadar onu kemirirler, i§te Allah Teala'rim 
. hakkmda: «Tekrar diriltilecekleri _giine kadar arkalarmda onlan geriye 

doi:unekten allkoyan bir berzah vard1r.» buyurdugu Berzah'taki azib bu
dur. Ebu Salih ve ba~kalan, ayetteki ( ~IJ.J) kelimesinin; on, onlerin
de, anlammda oldugunu soylerler. Miicahid, Berzah'm; diinya ve ahi
ret arasmdaki engel oldugunu sayler. Muhammed ibn Ka'b der ki: Ber
zah, diinya ile ahiret araSidir. Diinya halkmdan degiller ki yeyi-p i~sin
ler, ahiret ehlinden degiller ki amelleri ile cezalandmlsmlar, amelleri
nin kar§Illgmi gorsiinler. Ebu Sahr §Oyle diyor: Berzah, kabirlerdir. On
lar ne diinyada ne de ahirettedirler. Onlar diriltilecekleri giine kadar 
kalacaklardlr. «Arkalannda onlan geriye donmekten allkoyan bir ber
zah varctir.» ayetinde, zalimlerden oliiln halinde olan bu ki§ilere, Ber
zah azab1 ile bir tehdid vard1r. Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle buyrulur: 
<<Arkalarmdan cehennem. » (Casiye, 10), «Ve ar!tasmdan §iddetli bir 
azab gelip ~atacaktir.» (ibrahim, 17). 

«Tekrar dirHtilecekleri giine kadar ... » diriltme giiniine kadar 
onun azab1 devam edecektir. Nitekim bir hadiste · ~oyle buyrulur. Orada, 
yani yeryiiziinde azab goriir halde devam edecektir. 

101' - Sur'a uflendigi zaman; o gun, .artlk aralanndaki 
soy yak1nhg1 fayda vermez. Birbirlerine bir ~ey de sora
mazlar. 

102 - Tartilan ag1r gelenler; i~te onlar, felaha ermi:~ 
olanlann kendileridir. 

103- Ki·min de tart1lar1 hafif gelirse; i~te onlar, ken
dilerine yaz1k edenlerdir, cehennemde ebedi kahrlar. 

104 - Ate~ onlann yuzlerini yalar, di~leri s1ntip kahr. 

Sfir'a tfflendigi Gtin 

Kabirlerden kalkl§ i\!in Sur'a ti.fiiriiliip de, insanlar kabirlerden 
kalktiklan zaman aralanndaki soy yakmllgi fayda vermez. Baba evla-
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dma ac1maz, ona iltifat etmez. Allah Teala ba§ka bir ayette: «Hi9 bir 
yakm bir yakma soramaz. Yalmz birbirlerine gosterilirler.» (Mearic, 
10-11) buyurur ki, akraba akrabasm1 gordugu zaman dunyada iken in
sanlarm kendisi i<;in en k1ymetlisi oldugu halde o gun belini buken gu
nahlar altmda dahi gormu§ olsa ona bir §ey sormaz. Ona iltifat etmez, 
bir sivrisinek kanad1 agullg1 dahi onun yukunu ta§Iyivermez. Ba§ka bir 
ayette §oyle buyrulur: «Kioiinin ka<;acag1 gun; karde§inden, anasmdan 
ve babasmdan, e~inden ve ogullarmdan. 0 gun herkesin kendine yeter 
bir i§i vard1r.» (Abese, 34-37) . ibn Mes'ud der ki; K1yamet gunu oldu
gunda Allah Teala, ilkleri ve sonlan bir araya toplar, sonra bir munadi: 
Kimin (dunyada iken) bir haks1zllga ugrami§llgi varsa gelsin, hakkm1 
alsm, diye nida eder. Ku<;uk dahi olsa ki§i babas1, 9ocugu veya hamm1 
uzerinde bir hakk1 olur diye sevinir. Allah'm kitabmja bunun tasdiki: 
ceO gun, art1k aralarmdaki soy yakmllg1 fayda vermez. Birbirlerine bir 
§ey de soramazlar.» ayetidir. ibn Mes'ud'un bu sc·ziinii ibn Ebu Hatim 
rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed'in Ha§im ogullan kolesi Ebu Said kanallyla ... Misver 
tbn Mahrame (r.a.)den rivayetine gore ; Allah Rasulii (s.a.). §Oyle bu
yurmu§tur: Fatima benden bir par<;adu. Onu uzen beni de uzer, onu 
sevindiren beni de sevindirir. Benim nesebim ve hBimllgim di§mda ki
yamet giinii §iiphesiz nesebler ke.silecektir. Bu hadisin ash Buhari ve 
Miislim'in Sahih'leri:nde Misver'den rivayetle mevcud olup bu hadiste Al
lah Rasulii (s.a.) §i:iyle buyurmu§tur: 

KIZim l::enden bir par<;ad1r. Onu iizen beni de uzer, ona eziyet 
veren bana da eziyet verir. imam Ahmed der ki : Bize Ebu Amir'
in ... Hamza ibn Ebu 8aid el-Hudri'den, onun da babasmdan rivayetin
de o, §Oyle anlatm11~: Allah Rasulii (s.a .) nii §U minberde §6yle buyurur
ken i§ittim: Birtak1m ki§ilere ne oluyor ki onlar: Muhakkak Allah Ra
sulii (s.a.)niin akraballgi kavmine fayda vermiyor, diyorlar. Hay1r, fay
da verir. Allali'a yemin olsun ki benim akrabahg1m, diinyada ve ahirette 
ge<;erlidir. Ey insanlar, muhakkak ben (Havz-1 Kevser'de sizin) onderi
nizim. Siz geldiginizde bir adam: Ey Allah'm el9isi, ben filan oglu fila
rum, diyecek, karde§i : Ben ·filan oglu filamm, diyecek. Ben de onlara: 
. ·e&eb yc.niinden ise; evet, tamd1m. Fakat siz, benden sonra oyle §eyler 
ihdas ettiniz ki arkamz1 doniip dinden 91ktlmz, diyecegim. 

Mti'minlerin emiri Orner ibn Hattab'm Miisned 'inde ona kadar va
ran miiteaddid kanallardan bize anlatlld1gma gore; o, Hz. Ali ibn Ebu 

Tefsir, C : XI; F . 356 
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Talib (r.a.)in k1z1 Ummu Gtilsum ile evlendiginde §oyle demi§tir: Allah'a 
yemin olsun ki benim evlenmeye ihtiyacrm yoktur. ~u kadar var ki Al
lah Rasulu (s.a.)nu - ~j(iyle buyururken ~ittim: Her h1s1mllk ve akraba
llk muhakkak k1yamet gunu kesilecektir. Ancak benim akraball~m ve 
h1S1mllg1m mustesina. Hadisi Taberani, Bezzar, Heytem ibn Ktileyb, Bey
haki ve «el-Muhtara»da Haf1z Ziya (el-Makdisi) rivayet etmi§lerdir. Bize 
anlatlld1gma gore Hz. Orner, Ummu Gtilsum'a bir ikram ve ta'zim olmak 
uzere k1rk bin (dinar) mehir ver~tir . HafiZ ibn Asakir, Allah Rasillu 
(s.a.)nun klz1 Zeyneb'in kocas1 Ebu'l-As ibn Rebi'nin hal tercemesinde 
Ebu'l-Kas1m el-Begavi kanallyla ... ibn o~er'den rivayet ediyor ki; Al
la:h RasUlu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Benim nesebim (akraballgim) ve 
h1s1mllgrm d1§mda klyamet gunu her akraballk ve h1s1mllk kesHecektir. 
Yine aym yerde ibn Asakir, Ammar ibn Seyf kanal1yla .. . Abdullah lbn 
Amr'dan merfu' olarak §U hadisi rivayet ediyor: Ummetimden sadece 
cennette benimle beraber olacak kimselerle evlenme yoluyla akraba ol
mamt, yine sadece cennette benimle beraber olacaklann onlar i~inden 
bana evlenme ile akraba olmalanm Rabbu:ndan istedim, bunu. bana ver
di. Aym hadis A.rnmar ibn Seyf kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan da 
rivayet edilrni§tir. 

«Tart1Ian ag1r gelenler; i§.te onlar, felaha er~ olanlarm kendile
ridir.» Bir tane ile dahi olsa, iyilikleri kottiluklerinden ag1r gelenlerdir 
bunlar. A~1klama ibn Abbas'md1r. «i§te onlar, felaha ermi§ olanlann, 
(kazanan, ate§ten kurtulan ve cennete konulanlarm) kendileridir.» ibn 
Abbas der ki: Onlar; istediklerini elde etmi§, kat;ml§ olduklannm kotu
ltigtinden kurtulmu§ olan kimselerdir. 

«Kimin de tart1lan hafif, (kottilukleri iyiliklerinden agrr) ge
lirse; i§te onlar, kendilerine yaz1k edenlerdir.» Kaybeden, helak olan ve 
zarar eden bir all§-veri§le donen kimselerdir. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar 
der ki: Bize ismail ibn Ebu Haris'in ... Enes ibn Malik'den -Enes, hadi
si merfu' olarak rivayet ediyor- rivayetinde §Oyle buyrulur: Allah'u1 
terazi ile gorevlendirdigi bir melek vard!r. Ademoglu getirilir ve terazi
nin iki kefesi ontinde durdurulur. ~ayet terazisi (tartlSl) agrr ~ekerse, 
melek yarat1klarm duyacag1 bir sesle: Filanca oyle bir mutlu oldu 'ki 
bundan sonra ebediyyen mutsuz olmayacak, diye l'lida eder. E,ger tarti
Sl hafif gelmi§se, yine buttin yarat1klann duyacag1 bir sesle §Oyle nida 
eder. Filanca oyle bir mutsuz oldu ki bundan sonra ebediyyen mutlu 
olmayacak. Hadisin isnad1 zay1f olup, isnadda bulunan ravilerden Da
vud ibn Muhber'in hadisi metruktur. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Ce
hennemde ebedi kallrlar, (orada devamh kalacak olup, oradan aynla
mazlar.) » buyurmtL§tur. Allah Teala burada: «Ate§ onlann ytizlerini ya~ 
lar.ll buyurmu§tur. Ba§ka ayetlerde de §oyle buyurur: «Yiizlerini ate§ 
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biiriiyecektir.» ('ibrahim, 50), ((0 kiifredenler yiizlerinden ve slrtlarm
dan ate~i engelleyemeyecekleri ve yardrm goremyecekleri zamam ke~ki 
bilseler.» (Enbiya, 39) . ibn Ebu Ha.tim'in babas1 kanallyla ... Ebu Hii
reyre'den, cnun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetinde ~oyle buyur
mu~: Cehennem ehli cehenneme siiriildiiklerinde cehennemin alevleri 
onlan kar§Ilar, sonra bir alev onlan yaklverir de iizerlerinde hi~ bir et 
kalmaz ok~eleri iizerine dii.~iiverir. ibn Merd~yeh'in Ahmed ibn Muham
med ibn Yahya kanallyla .. . Ebu Derda (r.a.)dan rivayetinde Allah Ra
sulii (s.a.) ((Ate§ onlarm yiizlerini yalar. » ayeti hakkmda ~oyle buyur
mw~tur: Bir alev onlan yakar da, etleri topuklanna akar. ibn Abbas'tan 
rivayetle . Ali ibn Ebu Talha, ((Di§leri smtlp kallr.ll ayetinde onlarm 
as1k suratll olacaklannm kasdedildigini sayler. Sevri 'nin Ebu ishak ka:. 
nallyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde ise o, ((Di§leri smtlp 
kallr.» ayeti hakklnda §Dyle der: Yans1 yakllffil§ (daglannn~), di§leri 
meydana ~1km1§ ve dudaklan kas1lm1§ kelleyi gormez misin. imam Ah
med -Allah ona rahmet eylesin-- der ki : Bize Ali ibn ishak'm ... Ebu 
Said el-Hudri'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetinde §6yle 
buyurmu~: Di§lerinin smt1p kalmas1 ate§in ~irkinle§tirmesidir. Ust du
dagi kas1llr, ta ba§mm ortasma ula§Ir. Alt dudag1 sarkar, ta gobegine 
deger. Hadisi Tirmizi, Siiveyd ibn Nasr'dan, o da Abdullah ibn Miiba
rek'den rivayet etmi§tir. Tirmizi: Hasendir, garibdir, der. 

105 - Ayetlerim ·size okunurken, onlan yalanlayanlar 
siz degil miydiniz? 

106- Derler ki: Rabbimiz, bedbahthgimiz bizi yenmi~

ti. Saplklar toplulugu olmul?tuk. 

107 - Rabblmiz, bizi buradan 91kar, tekrar donersek 
dogrusu zulmetmi~ oluruz. 

Bu, Allah Teala'nm cehennemlikleri (diinyada iken) i~lem~ olduk· 
Ian ve kendilerini bu helake siiriikleyen kiifiir, giinahlar, haramlar ve 
biiyiik giinahlar sebebiyle azarlamasmdan ibarettir. Buyurur ki: <<Ayet
lerim size okunurken, onlan yalanlayanlar siz degil miydiniz?1> Ben si
ze peygamberler gonderdim, kitablar indirdim ve §iiphelerinizi gider-
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dim. Sizin ai!tik delil olarak getireceginiz bir huccetiniz kalmami§tir. 
Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur: <<Ta ki peygamber
ler geldikten sonra, insanlarm Allah'a kar§I huccetleri kalmasm.» (Nisa, 
165), «Biz bir peygamber gondermedik<;e azab ediciler degiliz. » (lsra, 
15), «l<;ine her bir topluluk at1ld1gmda bek<;ileri oplara sorarlar: Size 
bir uyar1c1 gelmedi mi? Onlar: Evet, dogrusu bize bir uyanc1 geldi ama 
biz yalanladlk ve dedik ki: Allah hi<; bir §ey indirmemi:?tir. Siz biiyiik 
bir sa})Ikhk i<;indesiniz, derler. Eger kulak vermi§ veya dii§iinm~ ol
saydlk, bu <;Ilgm cehennemlikler arasmda bulunmazd1k, derler. Boylece 
giinahlanm itiraf ederler. Yok olsun <;Ilgm alevli cehennem ashabL» 
(Miilk, 8-11). Bu sebepledir ki : «Rabb1m1z, 1Jedbahthg1m1z bizi yenmi§
ti. Sap1klar toplulugu olmu§tuk.» Evet, bizim aleyhimize huccet konul
mlli}tu. Fakat biz ona boyun egme ve tabi olmaktan yiiz <;evirme bed
bahtllgma ugrami§tlk. Sonunda ondan aynhp kaybettik ve ondan is
tifade edemedik, derler. 

Sonra §Oyle derler : <<Rabbiffilz, bizi buradan <;Ikar, tekrar donersek 
dogrusu zulmetmi§ oluruz.>> Bizi diinya yurduna geri dondiir. Eger da
ha once yapt1klanrmza donecek olursak, i§te o zaman biz zulmetmi§ ve 
azab1 haketmi§ kimseler oluruz. Allah Teala onlarm §Oyle diyeceklerini 
haber verir: «Biz su<;laruruZI itirat ettik. Bir daha <;1kmaya yol var rm? 
Bunun sebebi §Udur: Yalmz Allah'a dua edildigi zaman inkar ederdiniz 
de, O'na §irk kO§ulunca inamrdm1z. Art1k hiikiim, Aliyy Kebir Allah-' 
md1r.>> (Gafir, 11~12) A.Iltlk onlar i<;in <;Ikl§ yolu yoktur. Zira onlar, mii'
minler Allah'1 birledigi zainan Allah'a ortak ko§mU§lardlr. 
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108- Buyurdu ki: Y1k1hp gidin iQerisine. Benimle ko
nu~maYJ.n. 

109 - <;iinkii kullanmdan bir ziimre vard1 ki, onlar: 
Rabbrm1z, inandlk, artlk bag1~la bizi, merhamet et bize. 
Sen merhamet edenlerin en hay1rhs1s1n, diyordu. 

110 - Siz ise, o11Ian alaya ahyordunuz. Oyle ki size 
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Benim zikrimi unuttur.dular. Ve siz, onlara hep gi.iliiyordu
nuz. 

111'- Sabrettiklerinden dolay1 bugiin onlan miikafat
landuxiim. Dogrusu onlar, kurtulu~a erenlerin kendileridir. 

Kafirler ate§ten ~1kmay1 ve dtinyaya donmeyi istedikleri zaman, 
Allah Teala'mn onlara cevab1 budur. «Ylklllp gidin i~erisine.» Orada . 
zelil, hakir, horlanml§, al<;altllm~ olarak kahn. «Benimle konU§maym.>> 
Bu isteginize bir .daha doruneyin. Zira Benim kat1mdan size (miisbet) 
bir cevab yoktur, buyuracakt1r. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi: <<Ylklllp 
gidin i~erisine . Benimle konu§maym. » ayeti hakkmda der ki: Bu, onla- · 
rm wzleri Allah'a ula§tlgl zaman Rahman'm onlara olan s<:iziidiir. ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . Abdullah ibn Amr'dan rivayetinde o, 
§Oyle demi§tir: Cehennemlikler Malik'i <;ag1racaklar. Onlara klrk y1l ce
vab vermeyecek. Sonra onlara: Muhakkak siz (burada) kahClSllllZ, di
ye cevab verecek. Allah'a yemin olsun ki onlarm <;agm§lan Malik'e ve 
Malik'in Rabbma ~ok hafif gelecek, tesiri olmayacak. Sonra Rablarma 
dua edip: «Rabbimtz, bedbahtllgrmtz bizi yenmi§ti. Sap1klar toplulugu 
olmu§tuk. Rabb1rmz, bizi buradan <;lkar, tekrar donersek dogrusu zul
metmi§ cluruz. >> diyecekler. Allah Teala diinya siiresinin iki kat1 kadar 
bir siire onlara cevab vermeyecek, sonra cevab verip: «Ylklllp gidin i~e
risine. Benimle konu§maym. >> buyaracak. Allah 'a yemin olsun ki onlar 
bundan sonra bir kelime dahi s6yleyemeyecekler. (Onlann s.Oyleyecek
leri tek §ey) cehennem ate§i i~inde soluklanm i<;lerine ~ekme ·ve dl§arl 
salmadan ibaret olacaktlr. Onlarm sesleri, merkeb seslerine benzetil
mi§tir. Zira merkebin amrmasmm evveli solugunu i<;eri <;ekme, sonu ise 
dl§an salarak an1rmad1r. Yine ibn Ebu HMim'in Ahmed ibn s .inan ka
nallyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o §Oyle anlatml§
tir: Allah Teala cehennemden hi~ kimsenin <;1kmamasm1 murad ettigin
de, onlarm yiizlerini ve renklerini degi§tirir. Mii 'minlerden birisi gelip 
~efaat etmek ister ve : Rabb1m, (beni §efaat~l kll, §efaat1rm kabul bu
yur). der. Rab Teala: Tamd1gtn kimseyi <;tkar, buyurur. 0 mii'min ki
§i gelir, bakar ve hi\! kimseyi tamyamaz da (onlardan birisi): Ben fi
lllmm, der. Mii 'min ki§i: Ben seni tamm1yorurn, der. i§te o zaman (ce
hennemdeki ki§i} : «Rabbimtz, bizi buradan ~1kar, tekrar donersek, dog
rusu zulmetmi§ oluruz.» der. 0 zaman Rab Teala: «Ylklllp gidin i<;erisi
ne. Benimle konu§maym.» buyurur. Bunu soyledigi zarnan da, cehennem 
onlann iizerine kapamr ve onlardan hi<; bir be§er dl§al1. <;tkarnaz. 

Daha sonra Allah Teala on lara. d tinyadaki giinahlanm ve inanan 
kullanyla, dostlanyla nas1l alay etmekte olduklanm hatlrlat1p §Oyle bu-
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yurur: «9iinkii kullanmdan bir ziimre vardl ki, onlar: Rabbimiz, inan
dlk, art1k ,bagi§la bizi, merhamet et bize. Sen, merhamet edenlerin en 
hayirllSlsm, diyordu. Siz ise, onlan alaya allyordunuz. (Bana dua etme
leri, Bana yakarmalan yiizii.nden onlarla alay ediyordunuz.) Oyle ki 
size Benim zikrimi unutturdular. (Onlara olan ofkeniz sizi, Beni unut
maya siiriikliiyordu.) Ve siz, onlara, (yapbklarma ve ibadetlerine) hep 
gilliiyordunuZ.>> Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyuruyor: «Dogru
su su~ ~lemi§ olanlar, mii'minlere giilerlerdi. Yanlarmdan ge~tiklerinde 
de birbirine goz klJ'parlardl,l) (Mutaffifin, 29-30). 

Allah · Teala dostlarm1, salih kullapm nas11 miikatatlanduaca~m 
haber verip §Oyle buyurur: « (Sizin eziyyetlerinize ve kendileriyle alay 
etmenize) sabrettiklerinden dolay1 bugiin onlan miikafatlan~hrdlm. 

:C'Ogmsu onlar, kurtulu§a erenlerin kendileridir.>> On:lan mutlulugu, 
kurtulU§u, cenneti kazanan ve ate§ten kurtulanlar klld1m. 

112 - Buyurdu ki: Y1l say1s1 olarak yeryiizunde ne k.a
dar kald1n1z? 

113- Bir gun veya daha az bir sure kald1k, sayanlara 
sor, derler. 

114 - Buyurdu ki: <;ok az bir sure kald1n1z. Ke~ki bil
seydiniz. 

115 - Sizi bof}una yarattlgrm1z1 ve Bize hi<; dondurii.l
meyecegini;z;i mi sandlnlz? 

116 - Gerc;ek hiikiimdar olan Alla:h yiicedir. O'ndan 
baf}ka hie; bir tann yoktur ve 0, yiice Ar~'1n Rabb1d1r. 

Ger~k Htiktimdar 

Allah Teala diinyadaki klsa omiirlerinde, yegane Allah'a itaat ve 
ibactet etmemekle neleri kaybetJtiklerine, §U klsa diinya siiresince sab
retmi§ olsalardi, Allah'tan korkan Allah'm dostlarmm kazand1g1 gibi 
kazanm1~ olacaklarma i§aretle ccBuyurur ki: Y1l say1s1 olarak o yeryiiziin-
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de ne kadar kaldm1z.?» Dunyada ikametiniz ne kajar olzhul?tur? Onlar: 
«Bir gtin veya daha az bir sure kald1k, sayanlara sor.n derler: Buyurdu . 
ki: Her halukarda ~ok az bir sure kaldm1z. Ke§ki bilseiYdiniz. Ffmi ola
m ba.ki olana tercih etmez; kendiniz hakkmda bu kotu tasarrufta bu
lunmaz, bu k1sacrk siirede Allah'm ofkesine ha:~ kazanmazdm1z. ~ayet 
inananlarm yapt1g1 gibi Allah'a itaat ve ibadette sabretmi§ olsayd1mz, 
onlarm kazand1g1 gibi siz de kazamrd1mz. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
babamm .. . Safvan'dan rivayetine vore; o, Eyfa ibn Ebd el-Kelal'yi in
sanlara hutbe okurken i§itmi§. 0, §byle demi§: Allah· Rasulu (s.a.) bu
yurdu ki: Allah Tealii cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenne
me koydugunda: Ey cennet halk1, y1l say1s1 olarak, yeryuzunde ne ka
dar kald1mz? buyuracak. Onlar: (<Blr gun veya daha az bir sure kal
dlk. » diyecekler. Bir gun veya daha az bir siire iginde ne guzel ticaret 
ya:pt1mz: Rahmetimi, hO§nudlugumu ve cennetimi (kazand1mz) . Ora- · 
da ebedi olarak kahn, buyuracak. Sonra Cehennemliklere : E,y cehennem 
halkl, yeryuztinde kag sene kald1mz? buyuracak. Onlar: «Bir gun veya 
daha az bir sure kald1k.>> diyecekler. Bir gun veya daha az bir surede 
ne kotii bir ticaret yaptlmz. Ate§irni (cehennemi) ve ofkemi (kazandl
mz) . Orada ebedi olarak kahn, buyuracak. 

«'Sizi bO§una yarattlgirmZI; (Bizim bir hikmetimiz, sizin bir mah
sad ve iradeniz olmaks1zm bo§una yaratlldigmizl ve ahiret yurdunda) 
Bize hi~ dondurulmeyeceginizi mi sand1mz? >> Ba§ka bir ayette §6yle buy
rulur: «insan kendisinin ba§IbO§ birakilacagmi m1 samr?>> (K1yame, 
36). «Gergek hukumdar olan Allah yucedir.» Bir §eyi bo§una yaratmak
tan munezzeh · ve mukaddestir. Gergek hukiimdar olan Allah bundan 
miinezzehtir. «Ondan ba§ka hig bir tann yoktur ve 0, yuce Ar§ 'm Rab
bldlf.>> Allah Teala burada Ar§'l anmaMad1r. Zira AI§, butun yaratlk
larm tavamd1r. Ar§'l «kerim olma» s1fatlyla nitelemi§tir ki AI§, guzel 
goriinu§li.i ve garp1c1 giizellikle olan bir §ekildedir. Allah Teala Kerim 
s1fatm1, buna benzer §ekilde ba§ka bir ayette §Oyle zikretmektedir: «Ora· 
da her giizel'turden giftler yeti§tirdik.» (Kat, 7). ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize Ali ibn Hiiseyn .. . Said ibn el-As ailesinden birisinden rivayet et
ti ki o, §Oyfe anlatrnl§tir : Orner ibn Abdiilaziz son okudugu hutbede Al
lah'a hamd etti , senada bulundu soma §byle dedi : Muhakkak siz bo§ 
yere yarat1lrm§ degilsiniz ve asia ba§Ibo§ b1rak1lacak degilsiniz. Sizin 
igin bir donu§ vard1r ki, Allah Teala orada aramzda hukmetmek ve 
aramz1 ayumak igin inecektir. Allah'm rahmetinden ~Ikml§, geni§ligi 
goklerle yer aras1 kadar olan cennetten mahrum olmu§ ki§i mutlaka 
kaybetmi§, husrana ugrami§tlr. Bilmez misiniz ki yanndan; ancak bu~ 
gun sakman, korkan ,bitip tiikenecek olam (dunyay1) baki olan mu
kabili satan az1 <;ok mukabili , korkuyu emniyet mukabili satan kimse 
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yarm emin olacaktlr. Siz gormiiyor musunuz ki helak olanlarm soyun
dan gelmektesiniz. Sizden sonrakiler. hepiniz varislerin en hay1rllsma 
dondiirilli.inceye kadar kalacak olanlard1r. Sonra §iiphesiz siz, her gi.in 
sabah-ak§am (baz1 kimseleri) ugurluyorsunuz ki; omriinii ge~irmi~ sii
resini bitirmi§tir. Nihayet onu yeryiizi.inden bir c;ukurda kaybediyor, 
yatag1 ve yast1g1 olmayan bir ~ukur ic;inde kaybedip buaklyorsunuz. 
Sevdiklerinden aynlmi§, toprakla hemhal olmu§, hesabla kar:}l kaf§IYa 
kalmi§tiT. Ameli mukabili rehin kalmi§tlr. Terkettiklerinden mi.istagni, 
once yaptlklarma muhtac;tlr. Ey Allah'm kullan, Allah'm ahidleri sona 
ermeden, size oliim inmeden evvel Allah'tan saklmn. Sonra Orner ibn 
Abdiilaziz ridAsmm bir tarafm1 yiiziine koydu, aglad1 ve etrafmdakileri 
de aglatti.. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Yahya ·ibn Nasr el-Havlani'nin ... Ha~e§ 
lbn Abdullah'dan rivayetine gore, Abdullah tbn Mes'ud cinnet getirmi§ 
birisine rastlarm§ ve onun kulagma, surenin sonuna kadar olmak i.izere: 
«Sizi bO§una yarattlg1rmZ1 ve Bize hie; dondiirillmeyeceginizi mi sandi
mz? Gerc;ek hi.ikiirndar olan Allah yiicedir ... » ayetlerini okumu§ ve o 
ki§i iyile§mi§. Bu. Allah Rasulii (s.a.) ne anlatllml§ da: Onun kulagma 
ne okudun? diye sormu§ ve ibn Mes'ud ne okudugunu haber vermi§. Al
lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§: Nefsim kudret elinde olan (Allah)a 
yemin olsun ki .Yakin sahibi birisi bu ayeti bir daga okusa dag yerinden 
kayard1. Ebu Nuaym'm Halid ibn Nizar . kanallyla.. . ibrahim ibn Ha
ris'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatmi§: Allah RasUlii (s.a.) bizi bir 
seriyy~ye gondermi§ti. Ak~amladlgimizda ve sabahladigimizda: «3izi 
bo§una yarattlgimlZl ve Bize hi~ dondi.irillmeyeceginizi mi sandm1z?n 
dememizi emretti. Bu ayeti okuduk, ganimet ald1k ve selamette olduk. 
Yine ibn Ebu Hatim'in ishak ibn Vehb el-Vas1ti kanahyla ... Abdullah 
ibn Abbas'tan rivayet ettigine gore; Allah Rasulii (s.a.), §Oyle buyur
mu§tur : Gemilere bindikleri zaman iimmetimin suda bugulmaktan 
emin olmalan §U sazlerdir. Gerc;ek hiikiimdar olan Allah'm ad1yla; 
«<nlar Allah'1 geregi gibi takdir edemediler. Halbuki k1yamet giinii bi.i
tY.n yeryiizii, O'nun avucundad1r. Ve gokler O'nun kudretiyle diiriilmii§ 
olacakbr. 0, ko§tuklan ortaklardan miinezzehtir, yi.icedir.» (Ziirner, 67). 
<<Onun ak1p gitmesi de durmas1 da Allah'm ad1ylad1r. Rabb1m muhak
kak Gafur ve Rahim'dir.)) (Hud, 41). 
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117 - Kim, -hi<; bir delili olmaks1z1n- bWlka bir ta.n· 
nya taparsa; onun hesab1 Rabb1n1n katmdadrr. Gen;ek !lU 
ki, kafirler felah bulamazlar. 

118 - De ki: Ra!bb1m, magfiret et, merhamet et. Sen, 
merhamet edenlerin en hay1rhsrs1n. 

Allah Teala, Allah'a ~irk kO§anlarm oozlerine hi~ bir delilleri ol
madigrm haber vererek, bir ba§kasm1 Allah'a ortak kO§an ve O'nunla 
birlikte bir ba§kasma tapmanlan tehdidle §6yle buyurur: «Kim -hi~ bir 
delili olmakslZln- Allah ile birlikte ba§ka bir tannya taparsa; onun 
hesab1 Rabbmm katmdad1r (ve Allah Teala bunun iizerine onu hesaba 
'tekecektir.) Ger~ek §U ki, kafirler felah bulamazlar.» K1yamet giinii Al
lah katmda onlar i~in bir felah ve bir kurtulu§ yoktur. Katade der ki: 
Bize anlatildigma gore Hz. Peygamber (s.a .) bir adama: Neye ibactet 
ediyorsun? diye sormu§tu. Adam: Allah'a, §una ve §Una ibadet ediyo
rum, deyip birtakrm putlan sa~·mi§tl. Allah Rasulii (s.a.): Sana bir za
rar gelip te dua ettiginde, hangisi senden o zaran sav1p gideriyor? diye 
sordu, adam: Allah, diye cevapladJ. Senin bir ihtiyacm olup ta dua et
tiginde, onlardan hangisi sana bu ihtiyacm1 verir? sorusuna adam yine: 
Allah diye cevab verdi. Allah ile beraber bunlara ibadet etmeye seni 
sevkeden nedir? sorusuna adam: Onunla birlikte bunlara ibactetle ona 
§iikretmek istedim. Yahut da ona galip gelinecegini sandrm, dedi. Allah 
RasUlti. (s.a.) : Siz biliyorsunuz, onlar bilmiyorlar, buyurdu. Miisliiman 
olduktan sonra adam §Oyle demi§tir: Oyle bir adama kavu§tum ki, bana 
has1m oldu (ve beni maglub etti). Bu kanaldan rivayetinde hadis miir
seldir. Yukardakine benzer §ekilde Ebu !sa et-Tirmizi de, Cami'inde miis
ned olarak imran ibn Husayn'dan, o babasmdan; o da Allah Rasulii 
(s.a.) nden rivayet etmi§tir. 

<<De ki : Rabb1m, magfiret et, merhamet et. Sen, merhamet edenle
rin en hayirliSlSln.» a yeti, Allah Teala 'mn bu duaya bir if§actmdan iba
rettir. Magfiret kelimesi, mutlak olarak amld1g1 zaman anlam1; giinB.lu 
silme ve insanlardan ortme, gizlemedir. Rahmetin anlanu ise; kulu dog
rulrtma, ooz ve i:ilerinde ona tevfik bah§etmedir. 

Mtr'MfNON SOREStNtN SONU 
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(Medine'de Nazil Obnu~jtur.) 

Rahman, Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1- (Bu) indirip hukumlerinin (uy1gulanmasini> farz 

klldig1m1z bir suredir. Du~unup ogut alas1mz diye onda 
apac;ak ayetler indirdik. 

2 - Zina eden kad1n ve zina eden erkegin her birine 
yiizer degnek vurun. Allah' ave ahiret giiniine inan1yorsa~ 
n1z, Allah'm dini hususunda sizi bir ac1ma tutmas1n. Mii'
minlerden bir grup ta bunlann azabina ~ahid olsun. 

Zini Eden Erkek ve Zini Eden Kadln 

Allah Teala: «Bu, indirdigimiz bir sliredll'.:. buyurur ki; bunda, 
ona itina gostermeye bir tenbih var<hr. Ancak bu, diger siirelere itin~ 
gOsterilmeyecek anlamma gelmez. 
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Allah Tea-la buyurur ki: Hiikiimlerinin uygulanmasmt farz klldtgt
rruz, hela.li, haram1 ,emri, yasag1 ve cezalan ac;lklachgrm1z- bir sllredir. 
Buhari der ki : ayetteki ( t..,.;} ) kelimesini «Ra» harfi iizerinde §edde 
olmaks1zm okuyanlara gore anlam: Size ve sizden sonrakilere farz kll
digirmz bir sllredir, §eklindedir. 

{(Dii§iiniip 6giit alasmlZ diye onda apa<;lk (a<;lklannu§) ayetler in
dirdik .>> kavlinden sonra Allah Teala : «Zina eden kadm ve zina eden 
erkegin her birine yiizer degnek vurun.» buyurur. Bu ayette, zina ede
ne verilecek cezanm hiikmii vard1r. Alimler bu konuda ihtilat etmi~ler
dir. Zina eden; ya evlenmemi§ bekard1r veya iizerinden sahih bir nikah 
ges:mi§ evli, hiir, balig ve aktldtr. Eger evlenmemi§ bekar ise onun ce
zasl ayet-i kerime 'de de beyan edildigi iizere yiiz degnektir. Alimlerin 
Cum.hfuuna gore buna bir de bir sene siirgiin cezas1 eklenir. Ancak Ebu 
Hanife, -Allah ona rahmet eylesin- burada Gumhura muhalefetle 
siirgiiniin devlet ba§kammn gorii§iine bagh oldugunu; devlet ba§kani
mn dilerse siirgun· edecegini, dilerse siirgiin etmeyecegini soyler. Cum
hur'un bu husustaki delili , Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinc:Ie Ziihri ka
nallyla ... Ebu Hiireyre ve Zeyd ibn Halid 'den rivayet edilen §U hMis-i 
§erif'tir: iki Bedevi Allah Rasulii (s.a.) ne gelmi§lerdi. Onlardan birisi: 
Ey Allah'm elc;isi, oglum §Unun yanmda iicretli bir i§<;i idi. Onun ha
mrm ile zina etmi§. Ben de oglumun fidyesi olarak yiiz koyun ve bir 
cariye verdim. ilim erbabma sordum. Benim oglumun cezasmm yiiz 
degnek ve bir sene siirgiin oldugunu, bunun hammmm cezasmm ise 
recm oldugunu sO.ylediler, dedi. Allah Rasulti (s.a .): 

Aramzda Allah'm Kitab1 ile hiikmedecegim: Cariye ve koyunlar 
sana geri verilecek, ogluna yiiz degnek vurulacak ve bir sene siirgiin 
edilecek, buyurdu. Sonra birisine. --Ey Uneys, §U adamm kansma git. 
(Eger itiraf ederse) onu recmet, buyurdu. Adam kadma gittl ve oriu 
recmetti. Bu hadis, zina eden erkek eger evlenmemi§ bekar ise ona 
yiiz degnek vurulmakla beraber siirgiin edilecegine delalet eder. ~yet 
evli ise o da recmedilir. Nitekim imam Malik der ki: Ba~a ibn ~ihab ... 
Orner - Allah ondan raz1 olsun- den rivayet ediyor ki; o kalklnl§, Al
lah'a hamd ii senadan sonra §6yle 'demt§ : Ey insanlar, muhakkak Al
lah Muhammed 'i hak ile gondermi§, ona kitab1 indirmi§tir. Ona in" 
dirilenler i<;inde Recm ayeti vard1. Biz onu okuduk ve ezberledik. AI-
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lah Rasftlu (s.a.) Recm cezas1m uyguladl ve ondan sonra biz de uygu
ladlk. Ben insanlara zamamn uzamasmdan ve ic;lerinden birisinin: 
Recm ayetini Allah'm kitabmda bulmuyoruz, demesinden ve Allah'm 
indirmi§ oldugu bir farz1 terk etmek sftretiyle sap1kllga dii.~melerinden 
korkanm. Allah'm kitabmda Recm; zina eden kadm ve erkekler evli 
iseler, aleyhlerinde delil konursa veya hamilelik durumu ortaya c;1karsa 
veya itiraf ederlerse bir hak ,bir gerc;ektir. Buhari ve Muslim, Sahih'le
rinde Malik'den rivayetle hadisi uzunca tahric etmi§lerdir. Bu. o hadi
sin bir :;_:)arc;asld~r ve bizim maksad1m1za gerekli olan k1sm1 buras1d1r. 

imam Ahmed'in Hu§eym kanallyla .. . Abdurrahman ibn Avf'dan 
rivayetine gore; Orner ibn Hattab, insanlara hutbe okumu§ da, Abdur
rahman onun §6yle dedigini i§itmi§: Uyamk olunuz; baz1 kimseler: Recm 
de ne oluyormu§? Allah'm kitabmda (sadece) degnek cezas1 var, diyor
lar. Muhakkak ki Allah Rasftlii (s.a.) Recm'i uygulami§ ve ondan sonra 
biz de uygulami§lZdlr. ~ayet baz1 kimseler: Orner Allah'm kitabmdan 
olmayan bir §eyi Allah'm kitabmda ziyacte etti, dememi§ olsalard1, o aye-
ti nazil oldugu gibi Kur'an'a koyardrm. Hadisi Nesei de Ubeydullah ibn 
Abdullah'dan rivayetle tahric· etmi§tir. Yine imam Ahmed'in Hu§eym 
kanallyla ... ibn Abbas' tan rivayetine gore Orner ibn Hat tab bir hutbe
de recmi zikredip §Oyle demi§: Recm konusunda yamlg1ya dii.§meyin. ~ 
Muhakkak o, Allah'm cezalarmdan bir cezact1r. Uyamk olunuz; muhak
kak Allah Rasftlii (s.a.) recmetti ,ondan sonra biz de recmettik. ~ayet 
baz1lan: Orner Allah'm kitabmda ondan olmayan bir §eyi ziyade etti, 
dememi§ olsalard1, onu Mushaf'm bir ko§esine yazard1m. Orner ibn Hat
tab, Abdurrahman ibn Avf, filan ve filanca Allah Rasftlii (s.a.)niin rec
m~tmi§ olduguna §ehadet ettik. (Gozlerimizle gordiik) ondan sonra biz 
de recmettik. Uyamk olunuz; sizden sonra oyle bir kavim gelecek ki 
Recm'i, Deccal'i, §efaati, kabir azab1m, derileri ve kemiklerinin dl§lan 
yand1ktan sonra ate§ten c;1kacak bir kavmi yalanlay1p inkar edecekler
dir. Aynca imam Ahmed'in Yahya el-Kattan kanallyla ... Said ibn Mu
seyyeb'den. onun da Orner ibn Hattab'dan rivayetinde o, §6yle demi§
tir: Recm ayetini inkar ederek helake d~mekten sakmm. Hadisi Tirmi-
zi de Said kanallyla Omer'den rivayet etmi§ ve sahihtir, demi§tir. 

HAf1z Ebu Ya'la el-Mavslli der ki: Bize Ubeydullah ibn Orner el-Ka
variri... Kesir ibn Salt'dan rivayet etti ki o, §Oyle anlatml§: Biz Mer
van'm yanmdayd1k. ic;imiz..de Zeyd de vard1. Zeyd: Biz (Zina eden) ih
tiyar erkegi ve ihtiyar kadm1 mutlaka recmedin, diye okurduk, dedi. 
Mervan: Onu Mushaf'a yazmadm m1? diye sordu da, o §Oyle dedi: Biz 
bunu zikretmi§tik. Orner ibn Hattab da ic;imizdeydi. Size bu husftsta 
yeterli bilgi vereyim, dedi. Biz: Nasll? diye sorduk da, §oyle dedi: Bir . 
adam Hz. Peygamber (s.a.)e geldi ve §Oyle §Oyle bir tak1m §eyleri zikretti, 
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'· 
bu arada Recmi de and!. Ey Allah'm elc;:isi, bana Recm ayetini yazd1r, de
di. Allah Rasulu (s.a.): f}imdi yazd1ramam, veya benzeri bir soz 36yle
di. Nesei de hadisi Muhammed ibn Musenna kanallyia· ... Zeyd ibn Sa
bit'den rivayet etmi§tir. Muhtelif kanallardan rivayet edilen bu hadis
ler Recm ayetinin yaz11l oldugunu, daha sonra tilavetinin neshedildigi
ni ve fakat hukmunun amel edilir olarak baki kald1gm1 gostermekte, 
buna delalet etmektedir. Hamd, Allah'a mahsftstur. 

Allah Rasillu, kocasmm yanmda ucretli ~al~an bir i§~i ile zina eden 
kad.lnm recmedilmesini emretmi§tir. Aynca Hz. Peygamber (s.a.), Maiz 
ve Gamid kabilesinden olan bir kadm1 da recmetmi§tir. Bunlarla bir
likte Allah Rasulu (s.a.) nun recmden once onlan degnekle dovdugune 
dair bir ~ey rivayet etmemektedirler. Muteaddid ve sahih kanallarla, 
sahih laf1zlarla varid olan hadisler bunlarm sadece recmedildiklerine 
·dairdir ve bunlarda degnek cezas1 amlmamaktad.lr. Bu sebepledir ki bu 
uygulama alimlerin Cumhurunun mezhebi olmu§tur. Ebu Hanife, Ma
lik ve §afii -Allah onlara rahmet eylesin- bu goru§e zahib olmU§lar
dlr. imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- ise zina eden evli er
kek hakkmda. ayet geregince degnekle cezalandlrma, sunnet geregince 
recmedilme cezalarmm birle§ti.rilmesi gerekecegi gorii§undedir. Nitekim 
mu'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib (r.a.)den bOyle bir uygulama ri
vayet edilmi§tir. Evli oldugu halde zina eden ~ura.ha admdaki kadm 
Hz. Ali'ye getirildigi zaman ~er§embe giinu ona degnek vurma cezfl.slm 
uygularm§, cum'a giinu de recmetmi§. Sonra da: Onu Allah'm kitabma 
gore degnekle cezaland.lrdim, Allah Rasulu (s.a .)nun Siinneti ile de 
recmettim, demi§tir. 

imam Ahmed, Muslim ve dart Sunen sahibinin Katade kanallyla ... 
Ubade ibn S8.mit'den rivayetlerine gore Allah Rasulu (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur: Benden alm, benden alm (ezberleyin) Allah Teala onlar 
i~in yol koymu§ (a~rm§tiT) . Bekar ba.kire ile (zina ederse) , yiiz degnek 
ve bir sene surgun. E.vli, evli ile zina ederse, yuz degnek ve recm. 

Allah Teala buyurur ki: !<Allah'a ve ahiret guniine inamyorsamz, 
Allah'm dil'l:i hus\isunda, (Allah'm hukmu konus:unda bunlara ac1y1p 

· Recm'i uygulamamazllk etmeyin. Allah'm §eriati konusunda) sizi bir 
acima tutmasm.» Burada yasaklanan; hakimi cezaYI terketmeye sevk 
edecek ac1mad1r ki, bu onun i~in caiz degildir. Mucahid; !<Allah'm dini 
hus\isunda bunlara ac1maym.» ayeti hakkmda der ki: Ceza, sultana ile
tildigi zaman uygulanrr, ihmal edilmez. Said ibn Cubeyr ve Ata ibn 
E:bu Rebah'tan da boyle bir a~1klama rivayet edilmi§tir. Bir hadiste 
§6yle buyrulur: Cezalar1 aramzda birbirinize affediniz. Muhakkak ki ba
na ul~an bir ceza vacib olmU§tur. Ba§ka bir hadiste de §Oyle buyrulur : 
Yeryuziinde uygulanan bir ceza, muhakkak Ki yeryiizu halkl i~in oniara 
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k1rk sabah yagmur yagmasmdan daha hay1rlldl.i". «Allah'm dini husu
sunda sizi bir ac1ma tutmasm.» ayetinden maksadm §6yle oldugu da 

I soylenmi§tir: Gunahtan ahkoyucu ( caydmc1) bir §ekilde §id::letle vur-
1 rna gerekirken cezay1 uygulamamazllk etmeyin. Ancak burada maksad 

incitici (sakat b1rak1C1) vurma degildir. Amir e?-~a'bi: «Allah'm dini 
hususunda sizi bir ac1ma tutmasm)) ayetindeki ac1manm: §iddetle vur
ma hususundaki ac1ma oldugunu sayler. Ata da, incitici olmayan bir 
vurma, oldugunu soyler. Hammact ibn Ebu Stileyman'dan naklen Said 
ibn Ebu Arube: iftira eden uzerinde elbisesi oldugu halde, degnekle ce
zalandmllr, zina edenin ise elbisesi ~1kart1l1r, demi§ sonra: «Allah'm di
ni hususunda sizi bir ac1ma tutmasm.» ayetini okumu§tu. Ben: Bu; hti
kiirnde degil mi? dedim de, hem cezamn uygulanmas1 ve hem de §id
detli vU:rma hususunda oldugunu kasdederek: Bu; hukiimde ve degnek-

. tedir, dedi. 
0 ibn Ebu Hatim der ki : Bize Amr ibn Abdullah el-Evedi 'nin Ubey

dullah ibn Abdullah ibn 6mer'den rivayetine gore; ibn 6mer'in bir ca.,
riyesi zina etmi§ti. ibn Orner onun ayaklanna - Nafi ': Oyle samyorum 
ki sutma da dedi- vurdu. Ben: <<Allah'm dini hususunda sizi bir ac1ma 
tutmasm.>> dedim de, §6yle dedi : Ogulcugum, ana ac1dlg1m1 nn samyor
sun? Allah Teala anu oldurmemi emretmedi ki. Degnegi ba§ma vurma
mlda emretmedi. Muhakkak ben, vurdugum yeri aCitmq1md1r. 

- Allah Teala buyurur ki : Allah'a ve ahiret guniine inamyorsamz bu
nu yapm. Zina yapana cezay1 uygulaym. Cna vurmay1 §iddetli yapm. 
Ancak bu, sakat b1rak1C1 olmasm. Boylece hem a, hem de bunu yapa
cak benzerleri bu i§ten caysmlar. Mtisned'de Sahabe'den birinden riva
yetle nakledildigine gore Sahabe'den birisi: Ey Allah'm el~isi, ben ko
yunu kesiyarum ama ana ac1yorum; demi§ti. Allah Rasulii: Senin i~in 
bunda ecir vard1r, buyurdu. · 

Allah Teala: «Mii'minlerden bir grup ta bunlarm azibma §ahid ol
sun.» buyurur ki, zina eden iki ~i§i insanlarm huzurunda degnekle do
viildugu zaman bu, onlar i~in ger~ek bir cezalanduma alur. Bu aynca 
cnlan bu gtinahtan men'etmede daha faydah ve daha te'sirli olur. <;un
ku insanlar haz1r bulunduklarmda bu ceza anlar i~in hem bir azarlama, 
hem bir cezaland1rma ve hem de bir rusvayllk olur. Hasan el-Basri: «Mti'
minlerden bir grup ta bunlarm azabma §ahid olsun.>> ayetinde, ceza
nm alenen uygulanmasmm kasdedildigini sayler. ibn Abbas'tan rivayet
le Ali ibn Ebu Talha, fl,yetteki grup yani toplulugun ; bir _erkek ve daha 
fazlas1 oldugunu sayler. Mticahid ise toplulugun, bir ki§i::len bin ki§iye 
kadar oldug·unu s6ylem.i§tir. ikrime de boyle sayler. Bu sebepledir ki 
imam Ahmed topluluk isminin bir ki§i hakkmda kullamlmasmm dogru 

Tefsir, C: XI; F . 357 
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oldugunu belutmi§tir. Ata ibn Ebu Rebah ayette zikredilen toplulugun, 
iki ki§i oldugunu 80yler. ishak ibn Rahuyeh de bOyle soylem~tir. Said 

· ibn Cubeyr de ((Mu 'minlerden bir grup»tan rilaksad; iki ve daha ~ok, 
der. Abdfirrezak'm ibn Vehb'den, onun da imam Malik'den rivayetinde 
o, ((Mu'minlerden bir grup bunlarm azabma §Mid olsun.» ayeti hak
kmda §Oyle demi§tir: Topluluk; dort ki§i ve daha ~ogudur. Zira zinada 
§ahidlik, dort §ahid ve daha fazlas1 olmadan meydana gelmez. ~fii de 
bununla fetva vermi§tir. · Rabia; toplulugun be§ ki§i, Hasan el-Basri ise 
on ki§i oldugunu saylemi§tir. Katade der ki: Allah Teala bir ogut, bir 
ibret ve cezalandlrma olsun diye bunlann azabma mii'minlerden, yani 
miisliimanlardan bir toplulugun §8-hid olmas1m emretmi§tir. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babamm Nasr ibn Alkame'den ((Mii'minlerden bir 
grup ta bunlann azabma §ahid olsun.» ayeti hakkmda rivayetinde 0, 

§Oyle demi§tir: Bu, riisvayllk i~in degil; ancak onlar i~in Allah'a tevbe 
ve rahmetle dua olunmas1 i~indir. 

3- Zina eden erkek; zina eden veya mii$rik olan bir 
kad1ndan baqkas1yla evlenemez. Zina eden kadinla da zi
na· eden veya muJ~rik olan bir erkekten ·baqkas1 evlenemez. 
Bu, mii'minlere· haram kihnmi~tir. 

Allah Teala haber veriyor ki, zina eden erkek; ancak zina eden bir · 
kadm veya mii§rik bir kadln ile cinsel ili§ki kurabilir. Yani onun mak
sadl olan zinaya, ancak asi (giinahkar) olan ·zina eden bir kadm veya 
zinayL haram olarak gormeyen mii§rik bir kadm razl olur. Zina eden 
kadin da ooylecedir. Onunla ancak zina etmekle asi olan, zina eden bir 
erkek veya zinanm haram k1lmd1gma inanmayan mii§rik bir erkek ev
lenebilir. Sufyan es--Sevri'nin Habib ibn Ebu Amre'den, onun Said ibn 
Ciibeyr'den, onun da ibn Abbas (r.a.)tan rivayetine gore; o, <<Zina eden 
erkek; zina eden veya mii§rik olan bir kadmdan b~kas1yla evlenemez.» 

· ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bundan maksad nikah, evlenme degildir. 
· Bu, ancak cinsel ili§kidir ki; onunla ancak zina eden bir erkek veya 
mii§rik bir erkek cinsel il~ki kurabilir. ibn Abbas'tan gelen bu rivayetin 
isnaw sahihtir. Ondan ba§ka §ekillerde, ba§ka kanallardan da rivayet 
edi~tir. Aynca bu ac;lklamamn bir benzeri Mucahid, ikrime, Said ibn 
Cubeyr, Urve ibn Ziibeyr, Dahhak, MekhUl, Mukatil ibn Hayyan ve bir 
~oklanndan da rivayet edilmi§tir. 
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Allah Teala buyu.rur ki: cBu, mii'minlere haram kilminl§tir.» Zi
nanm yap1Imasi, iffetli erkeklerin zina eden kadmlarla veya iffetli ka
dmlann giinahkar, . zinakar erkeklerle E!vlendirilmeleri inananlara ha
ram kilminl§tlr. Ebu Davud et-Tayalisi'nin Kays kanallyla ... ibn Ab
bas'tan rivayetinde o, cBu, mii'minlere haram kilmmi§tlr.:. ayeti hak
kmda: Allah Teala zinay1 mii 'minlere haram kilml§tir, der. Katade ve 
.Mukatil ibn Hayyan da §Oyle diyorlar: Allah Teala mii'minlere zina 
eden kadmlann nikahlamlmasmi haram kilmi§trr. Bu, Allah Teala'nm: 
cBu, mii'minlere haram kllmml§tlr.>> ayetinde gecer. Bru ayet, Allah Te
ala'nm §U ayetlerine benzemektedir: <<Onlarla zinadap ka~mmalan, if
fetli Ya§aiDl§ ve gizli dost tutmami§ olmalan halinde, velilerinin izniyle 
evlenin.>> (NisA, 25), <<Mii'min' kadmlardan iffetli olanlar ... zina etmek
sizin ve gizli dost tutmaks1zm ve mehirlerini verdiginizde size helaldir.» 
(Maide, 5). Buradan hareketle imam Ahmed ibn Hanbel -Allah ona 
rahmet eylesin- iffetli bir erkegin zina eden bir kadmla zinaya devam 
edip de tevbe etmedigi miidde~e nikahmm sahlh olmadlftl g6rii§iinde
dir. ~ayet tevbe ederse, onunla nikah1 sahihtir degilse sahih olmaz. Aym 
~ekilde hiir ve iffetli bir kadmm, s1hhatli bir tevbe ile tevbe etmedik~e 
giinahkar ve zina eden bir erkekle evlendirilmesi de sahih degildir. Bu
nun delili: «Bu, mii'minlere haram kllmmi§tlr.» ayetidir. 

imam Ahmed der kr. Bize Arim'in ... Abdullah ibn Amr (r.a.)dan 
rivayetine gore; miisliimanlardan bir erkek, Ummii. Mehzul denilen, zi
na.. eden ve evlenecegi erkege kendisinin nafaka vermesini §art kO§an 
bir kadmla evlenmek · i~in Hz. Peygamberden izin istemi§ti. Ravi der 
ki: 0 ki§i, Allah Rasulii (s.a.)nden (o kadmla evlenmek i~in) izin istedi 
veya onun durumunu Allah Rasulii (s.a.)ne zikretti de, Hz. Peygamber 
(s,a.) ona: <<Zina eden erkek; zina eden veya mii§rik olan bir kadmdan 
b~'kas1yla evlenemez. Zina eden ka<im ile de zina eden veya mii§rik 
olan. bir erkekten ba§kas1 evlenemez. Bu, mii'minlere haram kilmmi§
trr.» ayetini okudu. 

Nesei der ki : Bize Amr ibn Ali'nin Abdullah ibn Amr'dan rivaye
tinde o, §Oyle anlatmi§. Kendisine Ummii Mehzul denilen bir kadm var
dL Zina ederdi. Allah Rasulii (s.a.)niin ashabmdan birisi onunla evlen
mek istedi de Allah Teala: <<Zina eden erkek; zina eden veya mii§rik · 
olan bir kadmdan ba§kas1yla evlenemez. Zina eden kadm ile de zini 
eden veya mii§rik olan bir erkekten b~kas1 evlenemez. Bu, mii'minlere 
haram kllminl§tlr.» ayetini indirdi.. 

Tirmizi der ki: Bize Abd ibn Humeyd ... Amr ibn ~uayb'dan, o ba
basmdan, o da dedesinden rivayet ediyor ki; dedesi §Oyle anlatmi§: Mer
sed ibn Ebu Mersed denilen birisi vard1. Mekke'den esirleri yiikleneh ve 
onlan Medine'ye getiren birisiydi. Mekke'de Anak denilen fahi§e bir ka-
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dm vard1 ve onun arkada§l idi. Mersed, Mekke esirlerinden birisini (Me
dine'ye) ta§Imak iizere anla§rm§tl. Mersed §6yle anlatlr : Geldim ve ni
hayet ay aydmllg1 bir gecede Mekke duvarlarmdan birisinin golgesine 
eri§tim. Anak geldi ve duvarm dibinde golgemin siyahllgmi gordii. Ya
mma gelince beni tamd1 ve: Mersed misin? diye sordu. Ben: E.vet, ben 
Mersed'im, dedim. · Merhaba, ho§ geldin, gel bu gece bizim yanrm1zda 
yat, dedi. Ben: Ey Anak, Allah zinay1 haram klld1, dedim. E.y ~ad1rlar 
halk1, bu adam esirlerinizi ta§Iyor, diyerek (bag1rmaya ba§lad1). Pe§i
me sekiz ki§i dii§tii, ben Handeme dagma ka<;1p bir magaraya ula§tml 
ve oraya girdim. Pe§ime dii§enler geldiler ve ba§Imm iistiinde dikilip 
i§ediler. Sidikler ba§Ima geldi. Ancak Allah Teala beni onlara goster
medi. Sonra dondiiler. Ben de arkada§Ima dondiim ve onu yiiklendim. 
Ag1r bir adamd1. Nihayet izhar edilen yere ula§mca baglanm ~ozdiim. 
Ben onu ta§Irken, bana yard1m ediyordu. Nihayet onu Medine'ye ge
tirdim ve Allah Rasulii (s.a.)ne vanp iki kere: Ey Allah'm el9isi, Anak'I 
nikahlayay1m m1, Anak'1 nikahlayayim m1? diye sordum. Allah Rasulii 
(s.a.) susup bana hi~ bir cevab vermedi. Nihayet: «Zina ed.en erkek; 
zina eden veya mii§rik alan bir kadmdan ba§kasiyla evlenemez. Zina 
eden kadmla da zina eden veya mii§rik olan bir erkekten ba§kas1 evle
nemez. Bu, mii'minlere haram kilmmi§tlr.» ayeti nazil oldu da, Allah 
Rasulii (s.a.) : Ey Mersed, zina eden erkek, zina eden veya mii§rik olan 
bir kadmdan ba§kasiyla evlenemez. Zina ·eden kadmla da zina eden ve
ya mii§rik olan bir erkekten ba§kas1 evlenemez. Onunla evlenme, bu
yurdu. Tirmizi: Bu, hasen, garib bir hadistir. Sadece bu kanaldan ri
vayetini biliyoruz, der. Ebu Davud ve Nesei de Siinen'lerinin Kitab'iin
Nikah b6liimlerinde, Ubeydullah ibn Ahnes kanallyla hadisi rivayet et
mi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . Ebu Hurdre (r.a.) den riva
yetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmU§: Zina eden ve bu sebep
le kendisine degnek cezas1 uygulanan bir erkek ancak benzeri ile evle
nebilir. Hadisi Ebu Davud da Siinen'inde.Miisedded ve Ebu Ma'mer Ab
dullah ibn Amr kanallyla Abdlilvaris'den rivayetle tahric etmi§tir. . . 

imam Ahmed der ki: Bize Ya'kub ... Abdullah ibn bmer'den rivayet 
etti ki, Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur. U~ (sm1f) kimse vard1t 
ki cennete giremez ve k1yamet giinii Allah onlara (rahmet nazanyla) 
bakmaz: Ana-babasma asi gelen, erkekle§mi§ (erkeklere benzeyen) ka
dm ve deyyus. U~ (smlf kimse daha) vard1r ki Allah Teala k1yamet gii
nii onl~ra (rahmet nazanyla) bakmaz: Ana,-babasma asi gelen, devam
h i~ki i~en ve verdigini ba§a kakan. Nesei de hadisi Amr ibn Ali el-Felas 
kanallyla ... Abdullah ibn Yesar'dan rivayet etmi§tir. Yine imam /1.hmed 
§Oyle diyor: Bize Ya'kub ... Abdullah ibn Omer'den rivayet etti ki Allah 
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Rasuhi (s.a.) §6yle buyurmu§tur: fie; kimse varchr ki, Allah Teala cen
net( onlara haram k1lrm§tlr: Devamll ic;:ki ic;:en, (ana-ba:basma) asi ge- · 
len ve ailesi konusunda zinaya ses c;:lkarinayan deyylls. Ebu Davud et
Tayalisi Mtisned'inde der ki: Bize ~u'be ... Ammar ibn Yasir'den rivayet 
etti ki Allah Rasulii (s.a .): Cennete deyyus giremez, buyurmu§tur. Buna 
bundan onceki hadisler de §ahiddir. 

i.'bn Mace der ki: Bize H~am ibn Ammar'm ... Enes ibn Malik'den 
rivayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) nii §byle buyururken i§itnli§: Kim, Al
lah'a temiz ve temizlenmi§ olarak kavu.§mak istiyorsa; hiir kadmlarla 
evlensin. Bu hadisin isnadmda zay1fllk vard1r. imam Ebu Nasr ismail 
ibn Hammact el-Cevheri, «es-Sihah fi'l-Luga» adll kitabmda der ki: Dey~ 
ylls kiskanc;:hgi olmayan (ailesini b&~kasiyla gordiigii halde klskanma
yan) ki§idir. imam Ebu Abdurrahman en-Nesei'nin Siinen'indeki Ki
tab'iin.·Nikah boliimlinde rivayet etmi§ oldugu hadise gelince; o der ki: ' 

...... . . '' . . 
Bize Muhammed Ibn Ismail Ibn Uleyye ... Ubeyd Ibn Umeyr'den; Abdiil-
kerim ... ibn Abb~'tan - Abdiilkerim hadisi ibn Abbas'a ula§tmrken Ha
rll.n, ibn Abbas'a kauar c;:Ikarmamaktadir- rivayet etti ki onlar §Oyle 
anlatlyorlar: Birisi Allah Rasulii (s.a.)ne geldi ve: Benim yarumda (ni
kahim altmda) bir kad.m var. Bana insanlarm en sevgilsi odur. Ancak 
o (kendisine) dokunan eli men'etmiyor, dedi. Allah Rasulii: Onu bo§a, 
buyurdu. Adam: O'nun (yoklugu~a) sabredemem, dedi de, Allah Ra
sulii: 0 halde ondan istifade et, buyurdu. Nesei daha sonra der ki: Bu 
hadis sabit degildir. Abdiilkerim de zaten kuvvetli bir ravi degildir. Ha
rll.n ondan daha kuvvetlidir. Ancak o da miirsel hadisler rivayet eder 
ama giivenilir bir ravidir. Onun hadisi Abdlilkerim'in hadisinden dog
ruya daha yakmd1r. Ben de derim ki: Abdiilkerim; ibn Ebu Muhank 
el-Basri el-Miieddib tabiidir, hadisi zay1ftlr. Harll.n ibn Riab ona muha
lefet eder ki, o da giivenilir bir tabiidir ve Miislim'in ra.vilerindendir. 
Nesei'nin de soyledigi gibi onun miirsel hadisi daha iistiindiir. Fakat 
Nesei Kitab et-Talak'da isha.k ibn Rahuyeh kanahyla .. . ibn Abbas'tan 
hadisi miisned olarak da rivayet etmi§ ve bu isnad ile zikretl"Ili§tir. Bu 
isnadm ravileri Miislim'in §artlarma uygundur. Ancak Nesei bu hadisi 
rivayetten sonra: Bu, hatad1r, dogru olam miirsel rivayetidir, demi§tir. 
Hadisi Nadr'dan ba§kalan dogru §ekilde rivayet etmi§lerdir. Aynca Ne
sei ve Ebu Davud, 'Hiiseyn ibn Hureys kanallyla ... ibn Abbas'tan, o da 
Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetle hadisi zikretmi§lerdir ki, bu rivayetin 
isnad1 kuvvetlidir. 

Alimler bu hadis iizerine ihtilaf etmi§lerdir. BaZilan hadisi zay1f 
bulmu§lardir. Nitekim Nesei bunlardandir. imam Ahmed ise bunun 
miinker bir hadis oldugunu sayler. 

ibn Kutey~e der ki: Bununla ancak kadmm comert oldugunu, hie;. 
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bir dilenciyi geri ~evirmedigini kasdetmi§tir. Nesei Siinen'inde bu a.<;Ik~ 
Iamay1 bazJ.larmdan rivayetle nakleder ve der ki: Kadmm veren, comert 
bir kadm oldugu da soyleniili§tir. Ancak buna: ~ayet maksad bu olsa 
idi, isteyen hi~ kimsenin elini geri ~evirmezdi, derdi, diye cevab veril.
Irli§tir. 

~yle de denilmi§tir: Burada o kadma dokunan kimsenin onunla 
temasta bulundugu degil de kadmm, dokunan bir kimsenirf elini geri 
~evirmeme seciyyesine sahip oldugu ifade edilmek istenmektedir. Bu, 
kadmm zina iJiler olmasma da delalet etmez ve maksad bu degildir. Zi
ra Allah Rasulii (s.a.) niteligi boyle olan bir kadmla beraber olmaya 
elbette izin verecek degildir. Zaten bu durumda kocas1 da deyyus ol
maktadir. Bu husustaki tehdid ise daha once gec;mi§ti. Fakat mademki 
kendisiyle birisi yalmz kald1g1 zaman kendisini isteyen birine muhale
fet etmeme ve kar§I gelmeme seciyyesine kadm sahiptir; bu durumda 
Allah Rasulii (s.a.) kocasma ondan aynlmay1 emretmi§tir. Adam kan
smi sevdigini soylediginde ise, onunla beraber kalmasma miisaade et
:tni:§tir. Zira adamm kansma olan sevgisi kesindir, kadmdan zinamn 
meydana gelmesi ise sadece bir vehimdir. 0 hal de hem en meydana ge
lecek bir zarar, ilerde olacak bir §eyin vehminden dolay1 kabullenilmez. 
Allah Teala en dogrusunu bilir. 

Derler ki: Kadm tevbe ettigi zaman onunla evlenmek heJal olur. 
Nitekim imam Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim -Allah ona rahmet 
eylesin -der ki: Bize Ebu Said el-~ecc'in ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; ona birisi sorup: Ben bir kadmla ilgileniyordum. Allah'm bana 
haram kllml§ oldugu bir §eyi de onunla yapmi§tim. Allah Teala bun
dan tevbeyi nasib etti de onunla evlenmek istedim. insanlar: Zina eden 
bir erkek; ancak zina eden bir kadmla evlenebilir, dediler, demi§. ibn 
Abbas §oyle bir cevab vermi§: Bu, onun hakkmda degildir. Onu nikahla. 
Eger bir giinah varsa benim iizerime. Alimlerden bir grupta, bu ayetin 
mensUh oldugunu ileri siirmii§ierdir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc 
kanallyla Said ibn Miiseyyeb'den rivayetitide o, §Oyle .demi§tir: Onun 
yamnda: «Zina eden erkek; zina eden veya mii§rik olan bir kadmdan 
ba§kas1yla evlenemez. Zina eden kadmla da zina eden veya mii~rik olan 
bir . erkekten ba§kas1 evlenemez.» ayeti amld1 da, §Oyle dedi: Bu ayeti 
kendinden sonraki: «i~inizden bekarJan ve kolelerinizden, ·cariyeleriniz.
den salih olanlan evlendirin ... » (Nllr, 32) ayetinin neshettigi s6ylenirdi. 
Aynca: ~ic;inizden miisliiman bekarlan ... evlendirin.>> denilirdi. imam 
Ebu Ubeyd el-Kas1m ibn Sellam da, «en Nasih ve'l-Mensuh» adh kita
bmda bunu Said ibn el-Miiseyyeb'den bu §ekilde rivayet etmi~tir. imam 
Ebu Abdullah Muhammed ibn idris e§-~afii -Allah ona rahmet eyle
sin- de bunu belirtmi§tir. 
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4- iffetli, hiir kad!nlara iftira atan, sonra da dort ~a
hid getiremeyenlere seksen degnek vurun. Ebediyyen on
lann ~ahidligini kabul etmeyin. i~te onlar,. faslldann ta 
kendileridir. 

5- Meger ki bundan sonra tevbe edip 1sl8.h olalar. 
Siiphesiz ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. 

Bu ayet-i kerime'de hiir, baUg, iffetli, evli kadmlara iftira atanlara 
uygulanacak degnek vurma cezasmm hiikmii beyan edilmektedir. ifti
ra at1lan erkek oldugu zaman aym §ekilde ona iftira atan da degnek 
cezas1 ile cezalandmllr. Bu konuda alimler arasmda bir ihtilaf yoktur.· 
iftira atan wylediglnin dogruluguna dair bir delil ortuya koydugu za
man ise ondan bu ceza kaldmllr. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Sonra da 
dort §3.hid getiremeyenlere seksen . degnek vurun. Ebediyyen onlarm §3.
hidligini kabul etmeyin. i§te onlar, fas1klann ta kendileridir.» buyur
mu§tur. Boylece soylediginin dogruluguna delil getiremeyerek iftira atan 
hakkmda ii9 hiikiim vacib k1lmrm§ oluyor. Birisi seksen degnek vurul
masl, ikincisi §ahidliginin ebediyyen kabul edilmemesi, ii9iinc~ii de ne 
Allah katmda ve ne de insanlar yamnda adaletli say1lmay1p faslk ol
masldlr. 

Allah Teala: «Meger ki bundan sonra tevbe edip 1slah olalar. ~iip
hesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.>> buyurur ki, alimler bu istisna hak
kmda i'htilaf etmi§lerdir. istisnf\ acaba sadece son ciimleye ait olup tev
be yalmz fas1k olmasm1 ortadan kaldmp boyle kimse tevbe etse dahi 
ebediyyen §ahidligi reddedilmi§ olarak m1 kallr; yoksa istisna ikinci ve 
ii~iincii cfunlelerin her ikisine birden mi aittir? Degnek cez.isina gelin
ce; zaten bu tevbe etmi§ veya· lSrar etmekte olsun her iki durumda da 
bitmi§, sona ermi§tir. Bundan sonra art1k bunun i~in herhangi bir hii
kiim yoktur ve bu konu ihtilafs1zdlr. imam Malik, §afii ve Ahmed ibn 
Hanbel tevbe ettigi zaman §ahidliginin kabul edilecegi ve fas1khk hiik
miintin ondan kalkaca~ gorii§tindedirler. Tabilin'un efendisi Said ibn 
el-Miiseyyeb ve Selef'ten bir cemaat da bunu a~1k~a belirtmi§lerdir. 
imam Ebu Hanife ise istisnamn sactece son ciimleye ait oldugunu ve 
fas1khgm tevbe ile kalkacagm1, ebediyyen ~ahidliginin geri ~evrilmesi:. 
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nin ise kalacagm1 soyle.tpi§tir. Selef'ten Kad1 ~ureyh; ibrahim en-Nehai, 
Said ibn Cubeyr, Mekhul ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bu 
gorfi§te olanlardand1r. ~a 'bi ve Dahhak derler ki: Tevbe etmi§ dahi olsa 
~hidligi kabul edilmez. Ancak kendisi aleyhine, iftira atmi§ oldugunu 
itiraf etmesi halinde §ahidligi kabul edilir. En dogrusunu Allah bilir. 

6 - E~lerine zina isnad edip te kerrdilerinden bru?ka ~a
hidleri olmayanlann ~ahidligi; kendisinin dogru sozliiler.: 
den olduguna dair Allah'1 dort defa ~ahid tutmas1d1r. 

7 - Be~incisi ise; eger yalanc1lardan ise Allah'1n la'ne
tinin kendi iizerine olmasic:hr. 

8 - Kocas1n1n yalanc1lardan olduguna dair dort defa 
Allah'1 ~ahid tutmas1 kad1ndan cezay1 savar. 

9 - Be~incisi ise; kocas1 dogrulardan ise kendisinin Al
lah'In gazab1na ugramas1d1r. 

. 10 -- Ya iizerlerinizde Allah'1n fazl u rahmeti olmasay
d!? Ve .gerc;:ekten Allah tevbeleri kabul eden, Hakim olma
saydi? 

Zini lsnM Edenler 

Lian (kar§lllkll la'netle§me) hukmfinu getiren bu ayet, kansma 
zina isnadmda bulunan ve delil getirmesi imkans1z olan kocalar i~in bir 
ferahhk ve fazladan olarak da bir ~lkl§ yolu gastermektedir. Allah Te
ala'nm emrettigi uzere Lian §Oyle olur: Erkek kansm1 imam'm (devlet 
ba§kanmm) yanma getirir. Kansma isnad ettigi su~u imam'm yanmda 
kadma kar§I kt.dia eder. Hakim, kansma isnad etmi§ oldugu zina iddia
smda kendisinin dogru sozlfilerden olduguna dair dart §ahid yerine Al
lah'l §ahid tutarak dort kere ona yemin ettirir. Be§incisinde de eger ya-
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lancilardan ise Allah'm la'netinin kendi uzerine olmasm1 ister. Koca bu
nu yaptigi zaman, mucerred bu la'netle§me ile ~afii ve alimlerden bir 
~oguna gore kans1 kendisinden talak-1 bain ile aynlml§ olur ve kadm 
ona ebediyyen haram olur. Erkek kadma mehrini verir ve hakim kadma 
zina cezas1m yoneltir. Kadmdan bu cezay1 ancak la'netle§mesi ve ko
casmm kendisine yapt1g1 isnadda yalancilardan olduguna dair Allah'l 
doit kere §ahid tutmas1 savabilir. Be§incisinde de kocas1 dogrulardan 
ise kendisinin Allah'm gazabma ugramasm1 ister. Bu sebepledir ki Allah 
Teala: ccKocasmm yalancilardan olduguna dair dart defa Allah'l §ahid 
tutmas1 kadmdan cezay1 savar. Be§incisi ise; kocas1 dogrulardan ise ken
disinin Allah'm gazabma ugramas1d1r.» buyurmu§ ve kadm hakkmda 
ozellikle Allah'm gazabmi zikretmi§tir. Qogu kere erkek, ailesinin rUS· 
vayllgma ve ona zina isnadmda bulunmaya ancak kans1 kendisine ya
pllan isnadm dogrulugunu bilip dururken ve koca sozunde dogru, mazur 
goriilecek durumda ise katlanabilir. Bu sebe:pledir ki kadm, hakkmda 
beginci §ehadette Allah 'm gazabmm kendisi uzerine olmas1m ister. Ken
disine gazab olunan ancak ger~egi bilip te sonra ondan sapan kimse 
olabilir. 

Sonra Allah Teala yarat1klanna olan liitfunu, merhametini, i~inde 
bulunduklan sikl§Ikllgm §iddetinden c;1k1§ ve kurtulu§u onlara megru' 
kild1gm1 zikredip: Ya uzerinizde Allah'm fazl u rahmeti olmasayd1 ha
liniz nice olurdu? S1kmtiya dii§er ve birc;ok i§inizde me§akkate du~ar 
kallrdm1z. Muhakkak ki Allah TeaJa yeminden ve ag1r ag1r yeminlerden 
sonra dahi olsa tevbeleri kabul eden, koydugu kanunlarda, emredip ya
sakladiklarmda mutlak hikmet sahibidir. 

BU ayetin ·geregince nas1l amel olunacagma, ayetin niizul sebebine 
ve Sahabe'den J.<im hakkmda nazil olduguna dair hadis-i §erifler varid 
olmu§tur. ~oyle ki: 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ... ibn Abbas'tan rivayet etti ki o, 
§Oyle demi§tir: cciffetli hiir kadmlara iftira atan sonra da dart §ahi::l 
getiremeyenlere seksen degnek vurun. Ebediyyen onlarm §ahidligini 
kabul etmeyin.n ayeti nazi! oldugunda Ansar'm efendisi Sa'd ibn 
Ubacte: Ey Allah'm el~isi, boylece mi nazil oldu? dedi. Allah RasUiu 
(s.a.); Ey Ansar toplulugu, efendinizin ne soyledigini i§itmiyor musu
nuz? buyurdu. Onlar: Ey Allah'm elc;isi, onu ay1plama, muhakkak o kis
kan~ bir adamd1r. 0 bakire olmayan hie; bir kadmla evlenmemi§tir ve 
kadmlarmdan hi~ birini bo§amami§tir. Onun k1skanc;llgmm §iddetin
den bizden hi~ kimse onun bo§ayacagi bir kadmla evlenmeye cur'et ede
mez, dediler. Sa'd: Ey Allah'm elc;isi, Allah'a yemin olsun ki ben bunun 
hak oldugunu, Allah'dan oldugunu biliyorum. Fakat ahmak bir kadmm 
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bacaklan arasma oturmu§ bir adam bulacagrm, benim dart §ahid .getl
rinceye kadar onu hareket ettirme, yerinden aymna hakkrm olmaya
cak. Vallahi o ihtiyacm1 giderinceye kadar §ahidleri getirmeyecegim. 
i§te ben buna gok §a§tlm, dedi. <;ok durmadllar ki Tebtik Gazvesinden 
geri kalmas1 sebebiyle tevbesi kabul edilen ti~ ki§iden biri olan Hilal ibn 
Umeyye geldi. <<;ali§tlgi) arazisinden ak§am (evine) gelmi§ ve ailesi 

' yarunda bir erkek bulmu§. iki gaztiyle gormti§ ve iki kulag1yla i§itmi.§ 
sabaha ~1kmcaya kadar da ona dokunmaffil§. Sonra sabahleyin Allah 
Rasulti (s.a.)ne gelmi§ti. Ey Allah'm el~isi, ak§am aileme gelmi§tim. 
Onun yamnda bir erkek buldum. Gaziimle gordtim, kulagrmla i§ittim, 
dedi. Allah Rasulti (s.a.) onun getirdigi haberden hO§lanmadi ve ona 
kar§I sert davrandL Ansar toplamp Sa'd ibn Ubade'nin s6ylemi§ oldugu 
musibet, i§.te §imdi ba§1m1za geldi. Allah Rasillti (s.a.) §imdi Hila! ibn 
Umeyye'yi dover ve §ahidligini insanlar iginde ibtal edip yok sayar, de
diler. Hila!: Allah'a yemin olsun ki ben, Allah'm benim igin bundan 
bir g1k1§ yolu koyacagm1 umanm, dedi. Hila!: Ey Allah'm el~isi, getir
digim haberden ottirii bana sert davrand1gm1 go:ruyorum. Allah'a yemin 
olsun ki 0, benim dogru oldugumu biliyor, dedi. Allah'a yemin olsun ki 
Allah Rasulti (s.a.) onun dovtilmesini emretmeyi arzuluyordu. Birden 
Allah Rasulti (s.a.)ne vahiy indi. Ona vahiy indigi zaman bunu ytizti
ntin degi§mesinden, bulanmasmdan bilirlerdi. Vahiy bitinceye kadar 
sustular . . «E§lerine zina isnad edip te kendilerinden ba§ka §ahidleri ol
mayanlann §ahidligi, kendisinin dogru sozlillerden olduguna dair Al
lah'! dart defa §ahid tutmas1d1r .. . » ayeti nazH oldu da, Allah Rasulti 
(s.a.)nden vahiy inme halindeki durum kalktl ve: :Mtijde ey Hilal, Aqah 
senin igin bir ferahllk ve \!lkl§ yolu klld1, buyurdu. Hila!: Zaten ben de 
Rabb1mdan bunu umuyordum, dedi. Allah Rasulti (s.a.): Kadma haber 
gonderin, buyurdu da ona haber gonderdiler ve geldi. Allah Rasulii (s.a.) 
ayeti her ikisine de okudu, onlara hatirlatti ve ahiret azabmm dtinya 
azabmdan daha §iddetli oldugunu haber verdi. Hilal: Ey Allah'm el· 
gisi, Allah'a yemin olsun ki ona kar§I dogru soyledim, dedi. Kadm da: 
Yalan soyledi, dedi. Allah Rasulti (s.a.): Aralarmda Lian yapm1z, buyur· 
du. Hilal'e: ~ahadet et, denildi. Kendisinin dogru sozltilerden olduguna 
dair dort defa Allah'1 §ahid tutarak §ahadet etti. Be§inciye geldiginde 
ona: Ey Hila!, Allah'tan kork. Muhakkak dtinya azab1 ahiret azabmdan 

. daha hafiftir. Bu be§inci ile azab1 kendine vacib k11lyorsun, denildi de: 
Allah'a yemin ederim ki bu sebeple Allah bana azab etmeyecek. Nite
kim bu sebeple bana degnek vurma cezas1 da verilmeyecek, dedi ve be
§incisinde eger yalancilardan ise. Allah'in la'netinin kendi tizerine ol
masmi isteyerek §ehactet etti. Sonra kadma: oriun (kocanm) yalanci
lardan olduguna dair dort defa Allah'1 ~ahid tutarak §ehadet et, denil-. , ~ 
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di. B~incisine geldiginde kad1ha: Allah'tan kork, muhakkak diinya aza
bl B.hiret azabmdan daha hafiftir. Bu be§inci ile kendi iizerine azab1 
vacib kllrm§ oluyorsun, denildi de, bir sfue dura1adl sonra: Allah'a ye
min ederim ki kavmimi riisvay etmeyecegim, dedi ve be§inci kere §eha
det ederek, eger kocas1 dogru sozliilerden ise kendisinin Allah'm gazabl
na ugramasm1 istedi. Allah Rasulii (s.a.) kan ile kocamn arasm1 ay1rd1 
ve ~ocugunun babasmm adiyla ~agnlmamasma, ~;ocuguna zma isnad 
edilmemesine, kadma veya c;ocuguna zina isnad eden olursa, ona ceza 
uygulanmasma hiikmetti. Aynca kocas1 olmedigi ve talak ile aralan ay
nlmami§ oldugu ic;in de kadmm mesken, barmdmlma ve ge<;iminin koca 
uzerine olmad1gma hiikmetti. Buyurdu ki: Eger kadm kumral, uyluklan 
etsiz ve ince bald1rh bir c;ocuk dogurursa bu Hilal'indir. Eger esmer, kiVIT
cik sa~h, iri yap1h, bald1rlan biiyiik ve kal~alan etli bir c;ocuk dogursa, 
bu isnad edilen adammd1r. Kadm esmer, k1v1rCik sac;h, iri yap1h, baldlr
lan buyiik ve kalc;a1an etli bir c;ocuk dogurdu. Allah Raswii (s.a.): ~a
yet yeminler olmarm§ olsayd1, benimle o kadm hakkmda ba~ka bir durum 

. olurdu, buyurdu. ikrime der ki: (Kadmm dogurmU§ oldugu bir c;ocuk) 
daha sonra Mls1r iizerine emir oldu. Annesinin ismiyle c;agnhr, babasma 
nisbetle c;agnlmazd1. Hadisi yukardakine· benzer §ekilde ve muhtasar 
olarak Ebu Davud da Hasan ibn Ali'den, o ise Yezid ibn H.anln'dan 
rivayet etiili§tir. 

Sahih hadis kita!)larmda ve ba.§ka eserlerde bu hadisi bir~ok yon
lerden destekleyen §ahidler vard1r ki; Buhari'nin rivayet ettigi §U ha
his bunlardan. biridir: . 

Buhari der ki: Bana Muhammed ibn Be§§ar .. . !bn Abbas'tan riva
yet etti ki: 
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Hila I ibn Umeyye, Hz. Peygamber (s.a.) in yanmda kariSma ~erik lbn 
Sehma ile zinfL ~ttigini iddia etti. Allah RasUlii (s.a .) : Ya delil getirirsin, 
ya da ·ceza. strtmdadlr, buyurdu. Hilal: Ey Allah'm el~isi, bizden birtsi ha
mmtrun iizerinqe 'Qir adam gordugunde delil aramaya rm gidecek? dedi. 
Allah Rasulii (s.a .) : _Ya delil, 'ya da Slrtmda ceza, buyurmaya devam etti. 
Hila!: Seni ha~ ile gondere yemin olsun ki, ben muhakkak dogru 
ooyliiyorum. Muhakkak Allah benim Slrtlffil cezadan kurtaracak olaru 
indirecektir, dedi. Cibril indi ve Hz.. Peygamber (s.a.)e <<~lertne zina 
isnad edip te .. . » a.yeti indirdi. «kOCasl dogrulardan ise . .. >> klSmma gelin
ceye kadar Hz. Peygamber (s.a.) aynld1. Hilal'm kansma haber gon
derdi. Hilal geldi ve ~hidlik etti. Hz. Peygamber (s.a.) . Allah biliyor ki 
ikinizden birisi yalanctdtr. ic;inizden tevbe edeni yok niu? diyordu. Son
ra kadm kalktl ve §ahidlik etti. Be§inciye geldiginde onu durdurdular 
ve: Muhakkak bu be§inci §ehfu:let azab1 vacib ktllctdtr, dediler: ibn Abbas 
der ki: Kadm dondii ve duraladt. Biz (§ehadetlerden vazg'e~ip) donece-

. gini sand1k. Sonta: Kavmimi diger giinlerde· riisvay etmeyecegiffi, dedi 
· ve be§inci §ehadeti yapt1. ~· Peygamber (s.~. ) : Oiiu gozetleyin. Eger 

goz kapaklan siyah, kal~alan dolgun, baldtrlan buyiik bir c;ocuk diin
yaya getiriise bu :;;erik ibn Sehma'nmdtr, buyurdu. Kadm bu vaSiflan 
haiz bir c;ocuk dogurdu da, Hz. Peygamber (s.a.)·: :;layet Allah'm kita
bmdan gec;enler olmasaydt , benimle onun hakkmda ba§ka bir durum 
olurdu, buyurdu. Hadisi bu kanaldan sadece Buhari rivayet etmi§tit. 
Buhari ba.i}ka §ekillerde olmak ~zere hadisi lbn Abbas ve ba§kalarmdan 
da rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed 1bn Mansur ez-Ziya.di'nin ibn 
Abbas'tan rivayetinde o, §oyle anlatrhl§: Birisi Allah Rasill'(f'ne geldi ve 
kariSmm bir adamla zinada bulundugunu iddia etti. Allah Rasulii (s.a.) 
bundan h<'§lanmadt. Adam isnadmda devamla tekrarlamaya devam et
ti de, Allah Teala sonunda iki ayetin sonuna kadar olmak iizere: <<E§-
1erine zina ismld edip te kendilerinden ba§ka §ahidleri olmayanlarm §a
hidligi.. ')) ayetini indirdi. Allah Rasulii; kan-kocaya haber g6ndertp iki
sini birden c;agrrd1 ve: Muhakkak Allah Teala, sizin hakklruzda vahiy 
indirdi, buyurdu. Adamt c;agmp ona ayeti okudu. Adam kendisinin dog
rulardan olduguna dair Allah't ~hid t'litarak dort kere §ehactet etti. 
Sonra Hz. Peygamoer ona susmasm1 emretti, ogutte bulunarak: Her §ey ' 
Allah'm la'netinden daha hafiftir, buyurdu ve sonra onu serb.est btrak-
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h da o: Eger yalanc1lardan ise Allah'm la'neti onun iizerine (yani be
.nim iizerinle) olsun, dedi. Sanra Hz. Peygamber kadm1 ~agmp ona aye
ti okudu. Kadm, kocasmm yalanc1lardan olduguna dair Allah'1 §ahid. 
tutarak dort kere §ehactet etti. Sonra Hz. Peygamber ona susmasm1 em
retti, ona ogutte bulunup: Yaz1klar olsun sana, her §ey Allah'm gaza
bundan daha hafiftir, buyurdu, sonra onu serbest b1raktl da kadm: 
Eger kocas1 dogru soyleyenlerden ise Allah 'm gazabl onun (kadmm) 
uzerine olsun dedi. Allah Rasulu (s.a.): Allah'a yemin olsun ki aranlZl 
ay1ran bir hukumle hukmedecegim, buyurdu. Kadm dagurdu. Medine'
de nas1l dogacag1 ondan daha fazla merak edilen ba§ka bir ~ocuk 

daha gormedim. Hz. Peygamber: Eger kadm ~ocug~ filan filan i~in 
dogurursa o, §Oyledir. ~ayet filanca i~in doguracak olursa ~ocuk mu
hakkak §Oyledir, buyurdu da, kadm zina isnadmda bulunulan kimseye 
benzer bir ~ocuk dogurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said'in Said ibn Cubeyr'den 
rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Bana aralarmda Lian uygulanan kan-ko
canm aras1 aynllr m1? diye ibn Zubeyr'in emirligi zamamnda sorul
mU§tu. Ne soyleyecegimi bilemedim. Yerimden kalkt1m ve ibn Omer'in 
evine gittim. Ey Ebu Abdurrahman, aralarmda Lian yap1lan kan ka
camn aralan aynllr m1? diye sordum. Subhanallah, bu meseleyi ilk so
ran filan oglu filan idi. Ey Allah 'm el~isi, bir adam ki kansm1 zina ha
linde gorur. Konu§sa buyuk bir §ey soylemi§ alacak. Bussa yine buna , 
benzer bir durumda susmu§ olacak. Bu ki§i hakkmda ne dersin? diye 
sormU§tu. Allah Rasulu susup ana cevab vermedi. Bundan bir sure son
ra gelip: Sana sormU§ oldugum §ey ba§Ima geldi, dedi. Allah Teala Nur 
Suresindeki: ccBe§incisi ise; kocas1 dogrulardan ise kendisinin Allah'm 
gazabma ugramas1d1r.» ayetine gelinceye kadar «E§lerine zina isnad 
edip te kendilerinden ba§ka §ahidleri almayanlarm §ahidligi ... » ayet
lerini indirdi. Allah Raswu (s.a.) koca ile ba§lay1p ona og.Utte bulundu, 
diinya azabmm ahiret azabmdan daha hafif oldugunu hatlrlattl. Adam: 
Seni hak ile gonderene yemin ederim ki sana yalan ooylemedim, dedi. 
Allah Rasulu (s.a.) ikinci olarak kadma ogutte bulundu. Diinya aza
bmm aruret azabmdan daha hafif aldugunu ana haber verdi. Kadm: 
Seni hak ile gonderene yemin ederim ki muhakkak o. yalanc1d1r, dedi. 
Hz. Peygamber (s.a.) (§ahadette bulunmaya) erkek ile ba§lad1. Koca 
kendisinin dogru sozliilerden olduguna dair Allah'1 §ahid tutarak dort 
kere .§ehadette bulundu. Be§incisinde de eger yalanc1lardan ise Allah'm 
la'netinin kendi iizerine olmasm1 istedi. tkinci olarak Allah Rasulu (s.a.) 
kadma §ehactette bulundurdu. Kadm kocasmm yalanc1lardan olduguna 
ctair Allah'1 §Ahid tutarak dart kere §ehaqette bulundu. Be§incisinde ise 
eger kocas1 dogru s5zl.iilerden ise Allah'm gazabmm kendisi uzerine ol-
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masm1 istedi. Sonra Hz. Peygamber (s.a.) kadm ile kocanm aras1ru ayir
di. Hadisi Nesei de Tefsir'de Abdiilmelik ibn Ebu Siileyman kanahyla 
rivayet etm~tir. Buhari ile Muslim Sahih'lerinde Said ibn Ciibeyr ka
nallyla ibn Abbas'tan rivayetle hadisi tahric etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Hammad .. . Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayet etti ki o, §Oyle anlatml§. Bir cum'a gecesi mescid
de oturuyorduk. Ansa.r'dan birisi: Bizden birisi kansmm yamnda bir 
adam gorse ve onu oldiirse siz onu oldiiriirsiiniiz. Eger konU§sa ona deg
nek vurma cezas1 uygularsm1z. Sussa kin dolu olarak susar. Allah'a ye
min olsun ki eger sabaha ~1karsam bunu Allah Rasulii (s.a.)ne soraca
~m, dedi ve sordu. Ey Allah'm el~isi, eger bizden birisi kans1 yanmda 
bir erkek gorse ve onu oldiirse siz onu oldiiriirsiiniiz. Eger konu§SS. ona 
degnek vurma cezas1 uygularsm1z. §~yet susacak olursa kin dolu olarak 
susar. Ey Allah'Im hiikiim ver, dedi. (Bunun iizerine) Lian ayeti nazil 

. oldu. Bu olay ba§ma gelen ilk ki§i de o adam oldu. Hadisi sadece Miis
lim tahric etmi§ ve muhtelif kanallardan olmak iizere Siileyman ibn 
Mihran el-A'me§'den rivayet etmi§tir. 

Yine imam Ahmed'in Ebu Kamil kanallyla Sehl ibn Sa'd'dan ri
vayetinde o, §6yle anlatlyor: Uveymir, As1m ibn Adiyy'ye geldi ve Al
lah Rasulii (s.a.)ne sor: Bir adam kans1 ile beraber bir adam bulsa ve 
onu oldiirse; oldiiriiliir mii yoksa ona ne yap1hr? Ne dersin?. de. As1m 
Allah Rasulii (s.a.) ne sordu da, Hz. Peygamber (s.a.) bu meseleleri ayip
ladi. Uveymir, As1m'a ugrad1 ve: Ne yaptm? diye sordu. As1m: Ne yapa.
cagim.· Sen bana hay1r getirmedin. Allah Rasulii (s.a.)ne sordum da bu 

. m~seleleri ay1plad1, dedi. Uveymir: Allah'a yemin olsun ki Allah Ra
sulii (s.a.) ne varacag1m ·ve ona mutlaka soracagim, dedi. Hz. Peygam
bere ·geldiginde o ikisi hakkmda ayet nazi! olmu§ buldu. Hz. Peygam
ber kan-kocay1 ~agmp aralannda Lian uygulad1. Uveymir: Ey Allah'm 
el~isi, eger bunu (kanm olarak eve) gotiirecek olursam, ona kar§l ya
lan roylemi§ olurum, dedi. Bunun iizerine o (Uveymir), Allah RasUlii 
(s.a.) kendisine emretmezden once kansmdan aynld1 ve bu haklarmda 
Lian uygulananlar hakkmda bir siinnet oldu. Allah Rasulii (s.a.) : Ona 
bakm ( onu gozetin), eger siyah, gozleri kara ve kal~alan biiyiik bir ~o
cuk dogurursa , oyle samyorum ki koca dogru soylemi§tir. Eger klrnn
ZimSl, kiZilca bir bocege benzer bir ~ocuk doguracak olursa, kocanm ya
lancl oldugunu samyorum, buyurdu. Kadm,' hO§lamlmayan s1fatlar iize
re bir ~ocu.k dogurdu. Hadisi Buharl ve Miislim Sahih'lerinde, Tirmizi 
d~mdaki diger cemaat da muhtelif kanallardan olmak iizere Ziihrl'den 

· rivayetle tahric etmi§Ierdir. 

. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: . Bize ishak ibn ed-Dayf'm Huzey-
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fe (r.a.)den rivayetinde o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) Ebubekir'e: 
Ummii Ruman ile beraber bir . adami gorsen ne yapardm? diye sor
du. Ebubekir: Allah'a yemi:q olsun ki ona kotiiliik ya.!Jardlm, dedi. Hz. 
Peygamber: Ya sen ey Orner, dedi. Hz. Orner: Allah'a yemin olsun ki 
seylemekte oldugumu yapardim, Allah acizlere la'net etsin. Muhakkak 
o habistir (pistir). dedi. Bunun iizerine: «E§lerine zina isnad edip de 
kendilerinden ba§ka §ahidleri olmayanlarm §ahidligi. .. » ayeti nazil ol
du. Sonra Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Hadisi Yunus ibn Ebu is
hak'dan rivayetle miisned olarak Nadr ibn f}iimeyl'den ba§kasmm riva
yetini bilmiyoruz. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar aynca hadisi Sevri kana
layla ... Zeyd ibn Yiisey'den miirsel olarak da rivayet et~tir. En dog
rusunu Allah bilir. 

Hafiz Ebu Ya'la'nm Miislim ibn Ebu Muslim kanahyla ... Enes ibn 
Malik (r.a.)den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: islam'daki ilk Lian 
olayi §Oyledir: Hilal ibn Umeyye, kansma §erik ibn f}ehrna ile zina is
nadmda bulunmu§tU. Meseleyi Allah Rasulii (s.a.)ne iletti. Allah Rasu
lii (s.a.): Ya dort §ahid getirirsin, ya da sutmda ceza (uygulamr), bu
yurdu. Hilal: Ey Allah'm el\!isi, Allah muhakkak benim dogru oldugu
mu biliyor. Benim s1rtlmi cezadan kurtaracak olam muhakkak Allah 
sana indirecektir, dedi de, Allah Teala Lian ayeti olan: «E§lerine zina 
isnad ecUp de kendilerinden ba§ka §ahidleri olmayanlarm §ahidligi...>> 
ayetini sonuna kadar olmak iizere indirdi. Hz. Peygamber Hilal'i \!agi
np: Karma zina isnadmda dogru sozliilerden olduguna dair Allah'a §e
hadet et, buyurdu. Hilal buna dort kere §ehactette bulundu. Sonra Al
lah Rasulii be§incide ona: Eger ona zina isnadmda yalanc1lardan isen, 
Allah'm la'neti senin iizerinedir, buyurdu. 0 da oylece yaptl (be§inci 
kere §ahidlikte bulundu). Sonra Allah RasUlii kadmi \!agmp: Kalk, sa
na zina isnactmda onun yalancilardan olduguna dair Allah'a §ehadette 
bulun, buyurdu. Kadm buna dort kere §ehadette bulundu. Sonra Allah 
:RasUiii be§incide kadma: Sana zina isnadmda eger o dogru sozliilerden 
ise Allah'm gazabi senin iizerinedir, buyurdu. Kadm dordiincii veya be
§inciye gelince bir siire sustu. Onun itirafta bulunacagmi sandllar. Son
Ia: Diger giinlerde kavmimi riisvay etmem, dedi ve seziine devam etti 
(Be§inci kere §ahidlikte bulundu). Allah Rasulii (s.a.) kan ile kocanm 
arasm1 ay1rd1 ve: Cnu gozetleyin, eger kivucik sagh, ince baldirll bir 
\!OCUk dogurursa bu, §erik ibn Sehma'mndir. Eger beyaz, organlan uzun 
ve tam, gozleri bozuk bir \!OCuk dogurursa bu, Hilal ibn Umeyye'nindir, 
buyurdu. Kadm klVIrcik sagh ,ince bald1rh bir \!OCUk dogurdu. Allah . 
Rasulii (s.a.): Allah'm kitabmdan 0 ikisi hakkmda nazil olmU§ olanlar 
olmasayd1, benim ve onun i~in ba§ka bir durum olurdu, buyurdu. 
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i Z A HI 

Islam'da Zina Haddi 

islam Hukukunda ve Be§eri Hukllkta Zina. 

islam hukllkunda zina su~u; b~eri hukuktaki zina su~rindan fark
lldlr. islam hukuku; yasaklanan her temas1 zina olarak kabul eder. is- · 
ter evli olsun, ister bekar, kim yasak birle§imde bulunursa onu cezalan
dmr. Be§eri hukuk ise yasak birle§melerin hepsini zina olarak kabul et- . 
mez. Be§eri hukukun ekseriyeti ozellikle e§ler tarafmdan i§lenen suc;
lan zina olarak kabul eder. Mls1r ve Frans1z yasalan bu §Iktandlr. E§
lerin dl§mdaki gayri me§rll ' birle§imleri zina olarak degil, 1rz~ tecaviiz 
veya saldm olarak kabul eder. MISlr ceza kanunu; zorla olmadlgl siire
ce, cinsel birle§imi cezaland1rmaz. Taraflarm nzas1yla vaki' olan bir
le§imlere hie; bir cezai miieyyide uygulamaz. Ancak nzamn eksik olma
Sl bali miistesnad1r. M1s1r ceza kanununa gore 18 ya§ml bitirmemi§ olan 
birisiyle birle§me vaki' olursa, nzanm olmad1g1 kabul edilir. Sue;; ergin 
olmayan ki.§inin istel?;ine binaen i§lenmi.§ olsa da, 18 ya§Im doldurmu§ 
olan ki§ilerin nzasm1 sahib olarak kabul eder. M1s1r ceza kanununa go
re; eksik nza ile i§lenen su~ ag1r degil hafif suc;tur, cezas1 da basittir. 
Livata. M1s1r ceza kanunlarma gore; fail ister bir erkekle, 'ister kadmla 
livata yapml§ olsun, 1rza tecaviiz olarak kabul edilir. 

M1s1r yasalan zina halinde ; hem erkegi hem de kad1m cezalandl
nr. Cinsi temas ve 1rza tecaviiz halinde ise fail ister onden ister arka
dan fiilini icra etmi§ olsun, sactece bir taraf1 (faili) cezalandmr. Bu hiik
miin illetine gelince; kanun , mef 'uliin bih (kendisine tecaviiz edilen)in 
nzas1yla oldugu miiddetc;e temas fiilini normal sayar. Eger onun nzas1 
yoksa veya eksik ise mef'uliin bihi tecaviize ugraml§ ki§i olarak kabul 
eder, suc;lu olarak degil. 

islam §eriatl; zinay1, toplum yap1sm1 ve saghgm1 ilgilendirmesi ne
deniyle cezalandmr. <;iinkii zina, aile nizamma kar§l giri§ilmi§. §iddetli 
bir sald1nd1r. Aile ise; toplumun iizerine dayand1g1 temel esastlr. Zina 
nm normalle§tirilmesi fuh§un yayllmasma sebep olur ki bu; once aile 
yuvasmm y1k1lmasma, sonra da toplumun dejenere olup dagllmasma 
sebep olur. Halbuki islam §eriatl, toplumun birbirine kuvvetlice ve srm
Slkl bagh olarak devam edip ya§amasma son derece itina gO.sterir. 

Be§eri hukuk; zina'YI cezalandmrken, toplumun menfaatlanm ala
kadar eden bir mesele oldugundan degil, ferdlerin ili§kilerini alakadar 
eden §S.hsi bir mesele oldugundan dolay1 cezalandmr. DolayiSiyla be§eri 
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hukukta zina, ka~1llkll nza ile oldugu miiddet~e bir beis yoktur. Sade
ce taraflardan biri evli ise bu durumda evlilik bagm1 korumak maksa
dlyla zina fiilinin cezalandmlmas1 gerekir. 

Ger~ekler islam ~eriatm1 Dogruluyor : 

Avrupa'da ve biitiin Batl iilkelerinde ortaya ~1kan durumlar islam 
gorii§iiniin ne kadar dogru oldugunu te'yid etmektedir. Giiniimiizde Ba
tl toplumlan ne kadar koku§mU§, birligini kaybetmi§ ve darmadagm ol
mu§tur. Bunun yegane sebebi de fuhl}un yay1lmas1, ahlaki dejeneras
yon ve sm1r tarumayan hayas1Zllklard1r. Fuh§un yay1lmasma, ahlakm 
dejenerasyonuna, kotiiliiklerin yay1lmasma sebeb olan biricik neden de ; 
zinanm serbest olmas1, ferdlerin §ehvetlerinin esiri haline gelme.si ve 
zinay1 toplumu alakadar etmeyen §ah.si bir rn€sele kabul edip deger
lendirilmesidir. Bugiin islam d1~1 tiim iilkelerin kar§l kar~tya bulundu
gu sosyal ve siyasi krizler zinarun serbest tbuakllmasma dayarur. iler
le~ Batl devletlerinin bir ~ogunda nesillerin say1s1 azalm1~ ve bu yiiz
den devletlerin geli§mesi durmaya, hatta yok olmaya ba§lami§tlr. (Ese
rin yaz1ld1gi 1949daki durum) Niift1sun azalma3mm ba§llca sebepleri 
vatanda§m evlenmemesi ve e§ler arasmda yaygmla§IDl§ bulunan <;:o
cuk yapmama halidir. 

Erkekler neden evlenmemektedirler? Qiinkii evlenmek geregi duy
madan istedigi kadm1 elde edebilmektedir. Ote yandan erkek, kan.:nnm 
sadece kendisine ait olacagma ve ba§kalanyla ili§ki kurmayacagma gii
venmemektedir. Evlenecegi kadmm evlenmezden once ba~ka ki§ilerle 
ili§ki kurmas1 olagan kabul edilmektedir. 

Esas ideali evlenmek ve yaradill§mm ana hejefi ~ocuk yeti§tirmek 
ve ev i§lerini yiiriitmek olan kadm, bugiin artlk evlenmekten nefret 
eder durumdad1r. Giiniimiiz kadm1 bir tek erkege bagll kalarak onun 
esiri clmak istememektedir. yiinkii o hi~ bir kayda bagh kalmaks1zm, 
hi~ bir yiik ta§1maks1zm diledigi zaman saylSlz erkekle ili§ki kurabil
mektedir. 

Zinamn yaygmla~mas1 ; hamileligin bnlenmesine ziihrevi hastallk
larm yay1lmasma sebeb olmu'}tur. Qiinkii hamileligin cnlenmesinde 
kullamlan ila\!lar \!Dgu kez kadmlarm k1.sul~masma sebeb olmaktadu. 
Ziihrevi hastallklarm yay1lmas1 da, umumiyetle erkeklerin ve ka:imla
rm k1s1rla§mas1 neticesini dogurmakta:i1r. 

bnceleri aile yuvasmda, erkegin: yam ba§mda hayattm siirctiiren 
kadmlar ; sen zamanlarda erkeklerin kac;:mmas1yla ge\!inemez hale gel
mi§lerdir. Kadm gec;:imini saglamak zorunda kalmca, erkekle birlikte 
giinliik yiyecegini elde etmek ic;:in ~all~ma hayatma atllma zorunlulu-
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gunu duymu§tur. Bu ise i~sizligin yay1lmasma sebep olmu§ ve neticede 
Bat! toplu~lan krizlerden krizlere, buhranlardan buhranlara suriikle
nir hale gelmi~tir . in.san bu scsyal dejenerasyonun sonuc;lanm hi~ ~a
~umadan hesablayabilir. Eger zinanm §ahsi bir miinasebet oldugunu 
sbyleyenler, bu Korkunc; neticeleri goz oniinde bulundurmu§ olsalard1, 
bilirlerdi ki zina, en tehlikeli sosyal cinayetlerden birisidir. Yine bilir
lerdi ki. toplumun menfaat1; her ne §ekilde olursa olsun zinay1 yasak
lamaJI ve en ag1r cezalarla tecziye etmeyi gerektirmektedir . i~te bu 
esastan hareket eden islam hukuku zinay1 ya.saklam1~ ve boylece Bat1 
diinyasmm dii§tiigii kcrkun:; neticelere dii§mekten korunabilmi§tir. is
lam hukuku zina edenlere en agn· cezalan vermi~, hatta evli oldug·u 
halde zina edenlerin ya~amlanm liizumsuz kabul ederek kotii ornek ol
malanm gtz oniinde bulundurmu§ ve ya§ama hakk1 tammami§tlr. 

islam iilkeleri genellikle evliligin ragbet bul:iugu ve ahlaks1zllgm 
uzaklarda kald1g1 huzur ve rahat dolu memleketler iken Avrupa te'siriy
le zinaya miisaade etmeye ba~laymca. Batl toplumlarmm dert yandlk
lan hastallklarm ayms1 islam iilkelerine ge~meye ba§ladl. Art1k islam 
iilkelerinde de erkekler evlenmeyi kiic;iimseyecek hale gelmi§lerdir. C';iin
kii onlar da kadm ihtiyac;lanm evlenmeden telafi e:iebilmektedirler. Ar· 
tlk islam iilkelerinde kadmlar da, evlilige hie; onem vermemektedirler. 
<;iinkii evlenmeden de istedikleri gibi hayatlanm ya§ayabilmekte ve is
tedikleri ki§ilerle ili§ki kurabilmektedirler. Evliligin azalma31mn sonu
cunda niifus oranmm dii~mesi , k1s1rllgm artmas1, zuhrevi hastallklann 
yay1lmas1 gib Batl toplumlarmm tutuldugu hastallklar mii.sliiman iil
kelerde de goriilmeye ta~lanml§ ve musliiman memleketlerdeki kadmlar 
da, erkeklerle e§it olduklanm soylemeye ba§laml§lardlr. <;e§itli i§ kol
larmda kadmla erkek yan yana c;all§maya ba§lam1~ ve netice:ie toplu
mun ahlaki seviyye3i umumi adab1 dii§meye, yiizlerden haya mefhumu 
silinmeye, ruhlardaki ahlaki unsurlar y1k1lmaya ba§lami§tlr. Biitiin bu 
felaketlerin c;aresi; an::ak ve ancak islam'm emirlerini yerine getirerek, 
Bat! diinyasmm ba:pm1za bela ettigi bu gibi mikro:r;lardan korunmak
tir. 

Zinamn Ta'rifi 

Malikilel1 zinay1 ittifakla §byle ta'rif ederler : Zina ; insanoglunun 
kas1dll olarak miilkii olmayan birisinin mahremine yakla§masi ve cin
si temasta bulunmas1d1r. 

Hanefiler i3e zinay1 §tiyle ta'rif ederler: Miilku olmadan erkegin 
kadmla end en temfts etmesidir. 

~afiiler ise §byle ta'rif etmektedirler: Normal bir istekle, ~iipheden 
hali olarak ve kendiliginden haram alan bir ferce zekerin idhalidir. 
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Hanbelilere gi:ire zinamn ta'rifi §byledir: Onden veya arkadan fu
hU§ fiilini i§lemektir. 

Zahiriler ise zinay1 §6yle ta'rif ederler: Bizzat haram clan birle§me 
veya haram oldugunu bilerek <;lplak halinde kendisine bakmas1 haram 
olan birisiyle tema.sta bulunmas1d1r. 

Zeydiler ise zinay1 §tyle ta'rif etmektedirler: ~upheye mahal birak
madan, haram k1lmnn§ alan . bir canlmm avret_ mahalline dhaJdir. 

Zina Su9unun RU.kunleri: Yukardaki ta'riflere bakacak olursak her 
mezhebin kendine gore bir ta'rifi vard1r. Ancak bu farkllll~a ragmen 
butu.n mezhebler, zinanm kas1dll clarak yap1lan yasak birle§im oldu
gunda muttefiktirler. Bu demektir ki, zina sut,:unun iki ruknu oldugu 
konusunda goru§ birligindedirler. 

a) Yasak birle§im 

b) Birle§meyi kas1dh olarak yapmak veya cezai kas1d. 

Biz 'islam hukuk<;ulan arasmdaki <;e~itli, degi§ik gorU.§lexle birlikte 
bu iki rukun uzerinde teker teker duracaglz: 

a - Yasak Birle~im 

Zina Olarak Kabul Edilen Birle§im: 

Zina olarak kabul edilen birle§im, ferce vaki' olan birle§imdir. Oy
leki erkegin zekeri kadmm fercine surme <;6punun surmedanllga, ko
vanm kuyuya dald1g1 gibi girmesidir. Birle§imin zina olarak kabul edi
lebilmesi i<;in erkegin zekerinin ha§efesinin (en azmdan) ferce dahil 
olmas1 veya benzer noktaya kadar ferce girmesidir. Kuvvetli g·5rU..§e 
gore; zekerin sert clma.s1 ~art degildir. Zeker fercin bo~ ktsmma dahil 
olsa ve duvarlanyla temasa ge9mcse bile ha§efe miktanmn girmesi o 
fiilin zina olarak degerlendirilmesi i<;in yeterlidir. Aynca inz9Jin vaki' 
olup olmamas1 arasmda fark yoktur, her iki halde de zina var say1hr. 
Zeker ile ferc arasmja duyu ve zevk almay1 cnlemeyecek hafif bir enge
lin bulunmas1 halinde yine birle§me zina olarak kabul edilir. 

Prensib olarak zina say1lan yasak birle~im, ba§krunnm mtilktine vft
ki' olan birle§imdir. $u halde bu ttir birle§imler zina olarak kabul edi
lir ve zinayl onleyecek ~er'i bir engel ycksa cezasl hadd'dir. ~ayet yasak 
birle§im, ki§inin kendi mulkti altmda iken vuku' bulmu:;sa fiil zinft ola
rak kabul edilmez. ~unku tu takdirde birle§imin yasak olma hali ge<;i
cidir. Ki§inin actet goren veya dogum yapan veya oru<;lu alan veya ih
ramh alan kanslyla birle§mesi ile zih3.r halindeki kanslyla birle§me:;i 
yasak birle§imdir. Ancak zina olarak kabul edilmez. Yukarda sayd1grm1z 
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§ekildeki birle§imler zina olarak lmbul edilmez ve §er'an hadd cezas1 
vurulmaz. Bu tiir birle~imler giinah olarak dege:rlendirilir ve ta 'zir ce
zasi verilir. i§lenen giinah zina olmay1p, zinaya b~lang1c;: olursa, -ap1~ 
aralarmda idhal veya fercin di§ma siirterek bo§alma gibi- bu takdir
de de ta'zir cezas1 verilir. Keza bizatihi birle§me olarak kabul ejilmeyen 
giinah fiillere de -Opmek, sanlmak, yabanc1 bir kadmla b~ ba~a ~al
mak ve bir yatakta uyumak gibi- ta 'zir cezas1 verilir. t;iinkii bu fiil 
lerin hepsi zina ba§lang1c1 olarak kabul edilen haram fiillerdir . 

Prensib olarak islam hukukun1a fercine temas e1ilmesi haram .sa
yllan ki§i (zina veya livata haram kabul edildigi ic;:in) fercin du~ma te
masi da haramd1r. Qiinkii Allah'm §U ayet-i celile'si geregince o ki§i 
asi olarak kabul edilir : 

«Ki onlar; 1rzlanm korurlar. Sadece e§leri ve sag ellerinin malik 
olduklan miistesnact1r. Dogrusu onlar bunun ic;:in de kmana~ak degil
dirler. Kim de bundan ba~kasm1 ararsa, i§te onlar haddi a§anlardir .» 
(Mii 'minun, 5-7) . 

islam hukuku mahrem clmayan bir kadmla ba§ba§a kalmay1 da 
yasaklar. Bu hususta Allah Rasulii §oyle . buyurur: 

«Hie; biriniz yamnda mahremi olmayan bir kadmla yalmz kalmasm, 
c;:iinkii iic;:iinciisii, §eytandir.» Bir kadmla ba§ba§a kalmak haram oldu
guna gore, miiba§eret elbetteki haram olacaktlr. 

islam hukukunda ana kaidelerden birisi de §u1ur: «Harama sebeb 
olan §ey de haramdlr. » ~u halde suc;:lu, haddi gerektirmeyen bir fiili i§· 
lerse, i&ter fiili §artlan tamamlanmann§ olan bir birle§im olsun (agza 
veya apl§ arasma idhal gibi) ister birle§im olmasm (yabanci bir kadm
la yalmz kalmak, sanlmak, opmek, bir yatakta uyumak gibi) bu tiir 
fiillerin cezas1 ta'zirdir. Bu fiiller zinaya sevkeden ve zinaya ba§lang1g 
mahiyetinde olmakla teraber yasak fiillerdir , ta'zir cezasml gerektirir. 

Yukardaki kaideleri tatbik ederek yasak fiilleri. ta'rif edebilecegi
mize gore, bundan sonra, bu fiillerden zina olanla olmayam ay1rd etme- . 
miz kolayla§mi§ olacaktlr. islam hukUku temh fiili ile bunun dl§mda 
kalanlan birbirinden ay1rd etmi§ ve birincisine hadd cezas1 ikincisine de 
ta'zir cezas1 koymu§ olmakla beraber h~r iki halde de fiili sue; olarak 
kabul eder. Be§eri hukukta oldugu gibi temas1 tam sue;, temasm di~m
da kalanlan da suc;:a ba§lang1c;: olarak degerlendirmez. 

imam Malik, ~afii, Ahmed ibn Hanbel. .;;ia ve Zeydilere gore - ister 
erkek ister kadm .olsun-- onden veya arkadan ya.sak temasta fark yok
tur. Onlarm bu gorii§iine Hanefi mezhebinden imam Muhammed ile 
Ebu Yusuf da i§tirak ederler. Bu gurubun zina ile livata arasmda fark 
gormemesinin mesnedi, geriden temasm haddi gerektirmesi bakimm
dan zinaya e§ olmas1du. Zinanm haddi gerektirme.sinin nedeni yasak 
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tern.as olmas1d1r. Geriden temas zinanm tahtinde tulunmakla beraber 
Kur'an-1 Kerim her ikisini de aym nitelikte gormti§ ve §am ytice olan 
Allah, Lut kavmine yonelttigi hitabmda §oyle buyurmu§tur: «Llit'u da 
gonderdik. Rani o, kavmine demi§ti ki : Gen;ekten siz, dtinyalarda hi<; 
kirnsenin sizden once yapmad1g1 bir hayas1zllg1 yapyorsunuz.» (Anke
but, 28) . 

«Siz, kadmlan b1rak1p §ehvetle erkeklere yakla§Iyorsunuz. Dogrusu 
siz, c;ok a~m gi::ien bir kavimsiniz.» (A'raf, 81) . 

«Kadmlanmzdan fuhu~ yapanlara kar~1 ic;:inizden dort §ahid geti
rin .» (Nisa, 15) . 

wSizden fuhu§ ya._?anlarm her ikisine de eziyet edin. Tevbe edip, 
1slah olurlarsa artlk onlardan vazge;;in. t;tinkti Allah Tevvab, Rahim 
oland1r.)) (Nisa, 16) . 

Bu ayetlerde Yti:::e Allah arkadan temas1 da, onden temas1 da fu
hU§ olarak kabul etmekte ve her ikisine de aym ifadeyi kullanmaktad1r. 
Ebu Mlisa el-E§'ari diyor ki : Allah Rasulti §Oyle bruyurdu: E,rkek erkekle 
birle§irse her ikisi de zanidir. Kadm kadmla birle§irse her ikisi de za
nidir. 

E.bu Hanife 'ye gore; temas edilen ister erkek olsun, ister kadm ol
sun arkadan temas ile zina aym degildir. Onun delili onden birle§meye 
zina, arkadan birle§meye livata ad1 verilmesidir. Ona gore isimlerin ay
n olmasl, ifade ettikleri manalann da ayn olmasmm delilidir. ~ayet 
livata zina demek olsayd1; Allah Rasultintin ashab1 bu konuda degi§ik 
ifadelerde bulunmazlardL Kald1 ki zina soyun kar1§masma, evladm kay
bolmasma vesile olur. Halbuki livatada durum boyle degildir. Aynca 
ceza, her zaman ve c;:ogunlukla mevcud suc;lar ic;:in me§nl' k1llmr. Yay
gm olan sue;: genellikle zinad1r. Zira erkek ve kadmdaki komple istek 
ve arzular ki§iyi zinaya sevkeder. Livataya gelince, mahallin tabiatmda 
ki§iyi tahrik eden bir unsur yoktur. 

Zahiri mezhebi mensublan; livatay1, zina olarak kabul etmezler, 
sadece ma'siyet sayarak ta'zir cezas1 verirler. Delilleri; livatanm zina
dan ayn bir fiil olmas1 ve livataya zinanm htikmtinti vermeyi ongoren 
sahih bir hadisin ve nass'm varid olmamas1d1r. 

islam hukukc;:ulan arasmda ittifakla kabul edilmekte::i.ir ki; hamm
la geriden temas suc;:una hadd cezas1 verilemez. <;tinkti ki~i i\!in temas 
mahallidir, erkek kans1yla temas hakkma sahiptir. Fakat islam hu
kllkc;:ulan bu fiile verilmesi gereken keyfiyet konusunda ihtilaflld1rlar. 
imam Ahmed, Ebu Yusuf ve Muhammed; ki§inin kans1yla arkadan te
masim zina olarak kabul etmekte ve prensib baklmmdan hadd cezasl 
verilmesi gerektigini, ancak mtilkiyet §tiphesi oldugu ic;:in cezanm du-
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racagm1 kabul etmekte bu yiiz:ien fiile hadd cezas1 degil, ta'zir cezas1 
verilmesi gerektigini si:iylemektedirler. 

Maliki, ~afii ve ~ia'nm Zeydiyye koluna gore; ki§inin hamm1yla ar
kadan temas1, zina olarak kabul edilmez. <;iinkii kadm koca i~in temas 
mahallidir. Kcca kansmdan istifade edebilir. Lakin Malikiler ve Zey
diler, fiilin haram oldugunu, ta'zir cezas1yla cezalan:lumay1 gerektirdi
gini belirtmektedirler. ~afi1ler ise, hakimin nehyetmesinden sonra te
kerriir ederse tii 'zir cezas1 verilebilecegini ve bunun d1~mda ta'z!rin ge
rekmedigini kabul ederler. Onlara gore bu tiir su:;lar, itiyadi su~lad1r 
ve ancak yasaklamadan sonra ceza soz konusu olabilir. Yasaklama ol· 
madan ceza verilemez. <;iinkii yasaktan once, fiilin miibah olup olma
digi ihtilaflld1r. ~afiilerden bir k1s1m fakihler ise fiilin tekran halinde 
ceza verilebilecegini belirtirken, fiilin yasaklanmas1 §artmi tasrih et
mezler. Bu demektir ki, onlara gore; fiii yasakt1r ve yasakllgmda §Up
he yoktur. Binaenaleyh hakimin onu nehyetmesine gerek yoktur. 

Ebu Hanife ise kocanm kans1yla arkadan temasm1, yukarda belir 
tilen sebeplerden d olay1 zi~a olarak kabul etme~. sadece giinah olarak 
ifade edip, ta'zir cezas1m ongoriir . Z3hiri mezhebi de aym gorii§tedir. 
Onlar da kocanm kans1yla arkasmdan temasm1 genel anlam1yla zina 
olarak katul etmezler, ancak gunah clarak belirtip ta'zir cezasm1 on· 
gcriirler. 

Gliilerle temas : Yabanc1 ve olmii§ bir kadmla temas zina olarak 
kabul edilmez. Bu Hanefilerin gorii§iidiir. Kadmm yatanc1 bir erkegin 
zekerini fercine idha.l etmeye ~all§masi da boyledir. Bu gcrii§ ~afil ve 
Hanteli mezhebin::len bir gorti§tiir. 

Bunu soyleyenler; oliilerle temas fiiline, ta'zir cezasm1 gerekli gor
mektedirler. Delilleri i.se §Udur: Gerek erkek, gerek di§i olsun oluyle te
mas temas say1lmaz. <;iinkii oliiniin uzv.u; "hayatiyetini kaybetm~tir, 
hi~ bir canll oliiyle temas1 arzu etmez. Binaenaleyh bu konuda zora 
ba§vurmaya gerek yoktur. Hadd; SU\!Un onlenmesi i~in zorlamak kas
diyla uygulamr. ~ia'nm Zeydiyye kclu da bu gorii§tedir. ~afii ve Han
bell mezhetindeki ikinci bir gi:irii§e gore; oltilerle temas, zina olarak 
kabul edilir ve ha:ld cezas1 uyg:ulanmas1 gerekir. <;unku oliiyle temas, 
zinadan :laha daha biiyiik bir yasakt1r. Giina.lu da daha ~oktur. Zira blii
lerle temasta, fuh§a ilaveten oliiye saygmm <;ignenmesi soz konusudur. 
Prensib ititanyla zahiri mezhebinin gorii§ii de bu gorti§e uygun dii§· 
mektedir. imam Malik'e gore; oliiniin onunden veya arkasmdan temas
ta bulunan kim~e zani olarak kabul edilir, zina cezas1yla cezaland1nllr. 
<;unku o fiili i§leyen ondan lezzet almaktad1r. Olmti§ hamm1yla terna.s 
eden ki§inin durumu bundan farklld1r. Ona hadi tatbik o~unrnaz. Keza 
tir kadmm, e§inden ba§ka olmii§ bir erkegin zekerini fercine idhali de 
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bundan farklld1r. Bu sw;:lardan dolay1 had:i tatbik olunmaz. Ancak ta'
zir cezas1 verilir. Haddin tatbik olunmam.a.nnm ne:ieni zevk alamama 
durumudur. 

Hayvanlarla temas: imam Malik ve Ebu Hanife'ye gore, hayvan
larla temas zina say1lmaz. Ancak biiyiik bir giinahtlr, ta'zir cezasm1 
gerektirir. Kadmm kendisini bir hayvanla temas ettirme3i de -may
mun gibi- aym §ekildedir. E.bu Hanife ve Malik'in, hayvanla temas1 
zina clarak kabul etmemesi, onu zina olarak kabul etmek )1alinde hadd 
cezaSI gerekmeEi, haddin de zecir gayesiyle me§rU.' k1lmmas1d1r. Zecir, 
ancak herkese a<;1k hareket i<;in ba~vurulabilecek bir yoldur. Halbuki 
hayvanlarla temas, herkes tarafmdan ba~vurulabilecek bir yol degildir. 
Bu yiizden de akll sahipleri boyle bir §eye teveEsiil etmezler. An~ak ba
ll beyinsizler tak1m1 bu yola ba§vururlar ki; insan tabiatmm engelle:iigi 
tir davran~ i<;in zecredici yola ba~vurmaya gerek yoktur. 

imam ~afii ve Hanbeli 'nin bu konuda iki gorii§ii vard1r. En kuv
vetli gorii§leri, ima.m Malik ve Ebu Hanife'nin gorii§iine uyar. ikin~.;1 ve 
kuvvetli clmayan gorii§, hayvanlarla temas1 zina olarak kabul eder, 
fakat her haliikarda blum ceza.s1 vermez. Bu gorii§iin dayanag1 Rasu
lullah (s.a.)nm §u hadis-i ~erifi'dir: Kim de bir hayvanla temasta bu
lunursa onu da temasta bulunulan. hayvam da oldiiriiniiz. Bu hadisi 
tirgok hadis bilgini sahih olarak kabul etmez. ~afiiler:ien bir k1sm1 ise 
hayvanlarla temast zina olarak kabul e::ierler ve evli olup da hayvan
larla tEm3s edenlere recm, evli clmay1p ta hayvanlarla temas edenle
re de sopa ve i§kEnce ~ezas1 ongoriirler. ~afiilerden bir klsmmm kabul 
ettigi bu gorii§, ;>ia'nm Zeydi kolunda tercih olunan bir gorii§tiir. Zey
dilerin tir k1sm1 ise, imam Malik ve Ebu Hanife'nin yukarda zikretti
gimiz gorii§iinii katul ederler. ~afiilerle Hanbeliler kendisini hayvana 
temas ettiren kadmm, hayvanla temas eden erkek hiikmiine tab: olaca
gml katul ederler . ~u kadar var ki, ~afiilerin bir k12m1; ken:iisini hay
vana kullanduan kadma ta'zir cezas1 verilecegi gi:irii§iinde::iirler. Han
belilere gore, her halukarda - temas eden ki§i is.ter ta'zir cezasma ~arp
tmlsm ister oldiiriilsiin- - hayvan cldiiriiliir. ~afiilerden temas eden er
kegin oldiiriilmesini kabul edenler, hayvanm da bldiiriilmesini one sii
rerler. ZeydilE:re gelince; temas edil~n hayvamn etinin ve siitiiniin mek
rllh oldugunu kabul eder, ancak hayvanm oldiiriilmesine gerek gormez
ler. Zahirilere gore; hayvanla temas e'den zani say1lmaz. <;linkii onun 
fiili zina degildir. Aynca zinanm hiikmiine tabi olmas1 i9in. hakkmda 
bir nass da varid olmami§tlr. Fakat' hayvanla temfl.s. r.rensib olarak 
har~m kilmdi~ma gore; coyle bir fiili i§leyen ki~i kmamr ve cezasl ta'
zir olan bir SU<;U i~lemi§ ()lUf . Ancak bu fiilden dolayl hayvanm oldii
riilmesi veya kesilmesi geregi yoktur. 
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<;oc~k ve deli yabanc1 bir kadmla temas ederse ehliyeti haiz olma
diklan igin hadd gerekmez. <;ocuk ehliyet sahibi olmad1g1 igin, ancak 
biilugdan, deli de ay1ld1ktan sonra hadd ceza.s1 vurulabilir. Fakat c;:o
cuk mumeyyiz durumda ise i~ledigi fiile mukabil ta'zir ceza.s1 verilir. 
islam hukukc;:ulan, c;:ocugun veya delilin temas ettigi kadmm hukmu 
konw:unda ihtilatlldular. Ebu Hanife'ye gore; c;:ocugun veya delinin te
mas ettigi kadma - kendi istegiyle dahi olsa- hadd vurulmaz, ancak 
ta'zir cezas1 verilir. Ebu Hanife'nin dayand1g1 delil ~udur: Kadma hadd 
cezas1 zaniye oldugu i·~in gerekmeyecektir. <;unku kadm durumu itiba
nyla zina fiilini gerc;:ekle§tiremez. Aslmda kadm, zinada fail durumunda 
degil, mef'lU durumundad1r. Kur'an'da zina ejen ifadesinin kullamlma
Sl gerc;:ek mfmada degil mecazi anlamjadir. Zina eden kadma hadd ce
zasi zina edici olmasmdan degil, zina edilen olmasmdan dolay1dlf. Ebu 
Hanife'ye gore c;:ocuk veya delinin temas1 zina olarak kabul edilmedigi 
ic;:in, kadm da zina edilen olarak kabul edilemez. 

Temas edilenin c;:ocuk olmas1 halinde imam Malik de Ebu Hanife'
nin gori.i§i.inu tenimser. Fakat imam Malik kendisini isteyerek teslim 
ederse hadd vurulmasm1 kabul eder. imam MaJik'in gorii.~u §U esasa 
dayamr: Kadm deliden zevk alabilir ancak c;:ocuktan zevk alamaz. 

-imam ~afii 'ye gore her iki hal de de -c;:ocuga ve deliye verilemese 
bile- kadma hadd cezas1 uygulamr. Ona gore c;:ocugun ve delinin ceza
landmlamamasi onlara has bir sebebten dolay1d1r. Halbuki suc;:u i~lemi§ 
olan kadmm, ortaklarmm ozel §artlarmdan faydalanmasl soz konusu 
olamaz. Zahirilerle Zeydiler de bu gori.i§tedirler. 

Hanefi mezhel:::inin me§hur imamlarmdan imam Zufer de ~afii'nin 
goru~undedir. Etu Yusuf'un da bu gori.i§te oldugu rivayet edilir. Her 
iki imamm da bu gori.i§te dayand1klan esas §Udur: Zina eden erkek ve 
kadm, fiilinden dolay1 sorumlu tutulur. Qocuk veya deliyle zina eden 
kadm bak1mmdan fiil gerc;:ekle§mi§ say1hr. <;i.inku kadm ic;:in zinanm 
mahiyeti, kendi uzvuyla ~ehvetinin tatmin olmas1d1r ki, 9ocuk veya de
liyle tema~1 halinde bu gerc;:ekle§mi§ olur. 

Hanbeli mezhebinde ise iki gori.i§ var~hr: Bu gbri.i§lerden kuvvetli 
olam ~afii mezhebinin gori.i§i.ine uyar. ikinci gori.i) ise; Maliki mezhe
binde oldugu gibi, temas edenin 90cuk veya deli olmas1 hallerini biribi
rinden tefrik eder. Bu ikinci gbri.i§i.in taraftarlan, kadmm kendisini de
liye isteyerek teslim etmesi halinde hadd cezas1 vurulmasm1, on ya§ma 
basmaml§ c;:ocukla temas etmesi halinde hadd cezasl vurulmamasml on
gorurler. Eger c;:ocuk on ya§ma ermi~se kadma hadd cezas1 tatbik olu
nur. Ancak bu gori.i§i.in kar§lsmda olanlar demektedirler ki; bu gori.i§ 
ya§ tahdidi esasma dayamr; tahdid ise ancak bir nass ile olabilir, hal
buki bu konuda hie;: bir nass yoktur. 
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Ak1l ve calig bir ki~inin, c;ocuk veya deli bir kadmla temas1 da ih
tilatlldlr. 'imam Malik'e gcre ; biiyiimii~ deli bir kadmla temas eden ki
§iye hadd tatbik olunur. Ona gcre ; ister deli olsun, ister olmasm temas 
edilebilir durumda olan kiic;iik klz c;ocuguyla temas eden ki>?iye de hadd 
tatbik olunur. isterse temas eden ki§inin di§mda ba§ka birisinin o fiili 
icra etmesi miimkiin olmasm. :;;ayet temas eden erkek ic;in kiic;iik c;o
cukla temas miimkiin clmazsa hadd tatbik olunmaz. Ancak fiili i~ledi
ginden dolay1 ta 'zir cezas1 verilir. 

Ebu Hanife ve arkada§larma gore ; akil ve balig clan bir ki§i, deli 
veya kiic;iik k1z c;ocuguyla temas edecek olursa - - k1z r;ocugunun ya§Itl 
olanlarla temas etmek imkam var ise- o ki~iye hadd cezas1 vurmak 
gerekir. <;iinkii fiili zinadu. Aynca temas edilen deli veya c;ocugun ma'
zeretinin olmas1, temas eden zfmiye hadd cezasmm uygulanmamasmi 
icab ettirmez. 

Maliki mezhebi, Hanefi mezhebinden §U noktada aynhr: Maliki 
mezhebi hadd cezasmm vurulmasm1, kiic;iik k1z c;ocuguyla temas ede
bilme imkanma baglanmaktadu. --isterse aym ya§taki k1z c;ocuguyla 
temas imkam bulunmasm. Veya aym c;oc·ukla ba§kasmm temas imkam 
bulunmasm.- Halbuki Ebu Hanife bunu genel olarak c;ocugun temasa 
elveri§li olup olmamas1 esasma dayandumaktad1r. 

:;iia'mn Zeydi kolunun gcrii§ii de , bu bak1mdan Ebu Hanife'nin go
rii§iine uyar. 

:;iafiiler ise akil ve balig alan bir ki§i, deli veya kiic;iik bir c;ocukla 
zina ettigi takdirde temas fiilen vuku buldugu miiddetc;e zaniye hadd 
cezas1 vurulmasm1 gerekli goriirler. :;iafiiler cezay1 herhangi bir kayda 
bagll tutmazlar. Zahiri mezhebi de bu gorii§tedir. 

Hanbeli mezhebinde ise iki gtirii~ vard1r : Birinci gcrii§ :;iafii mezhe
. bine uyar. ikinci gorii~ ise §U noktada :;iafii mezhebinden aynhr: Te
mas edilen kii·~iik klZ C,:OCUgunun deli olup olmamasma gore hiikiim fark
h olur. Bu ikinci gorii~iin sahipleri kii:;iik k1z c;ccugunun temas edile
bilir olmas1 ile olmamas1 arasmda fark gormektedirler. Eger temas miim
kiin ise temas eden erkege hadd cezas1 verilmesini ongoriirler, c;iinkii o 
aynen biiyiik kadm hiikmiine tabidir. Eger kiic;iik k1z c;ocugu temasa 
elveri§li degilse temas eden erkege hadd cezas1 veriimez, ancak ta'zir 
cezas1 verilir. Yine bu gcrii!J. taraftarlanmn baz1lan, temasa elveri§li 
olmayan k1z c;ocugunun ya~1m; dokuz olarak ta'yin ederler ve bu ya§
ta bir c;ocugun temastan zevk almayacagm1 one siirerler . Boyle bir go
cukla temasm, parmagm cinsi organa sokulma.sma benzedigini ifade 
ederler. 

Ak1lh erkegin, c;ccuk veya deli ile temas etmesi veya kadmm c;ocuk 
veya deliyle temas etmesi halinde hadd cezas1 ongorenlerin gorii§ii M1-



5714 IBN KESlR (Ctiz: 18; Sure: 24 

Slf ceza kanununun 39. maddesine uyar. Adl gec;en ceza kanununa gore 
faillerden birisine has alan ~artlann, digerine etkisi olmaz. Kar~1 gorii§ 
bu maddeye aykm dii§mese bile onlar, ~iiphe halinde haddin durdurul
masx gene! kaiclesini tatbik ederler. <;iinkii onlar, su .~un tabiat1 itibany
la ; ancak iki tarafm birle§mesi halinde meydana gelecegini kabul ede
rek iki ki§inin birle§memesi halinde su~un biitiin un.surlanyla tamam
lanmann§ olmas1 ihtimalini goz oniinde bulundururlar. Ve su~lulardan 
birisinin affm1 digerleri hakkmda §iiphe ~ekici bir nokta olarak kabul 
edip haddin durdurulma.s1 gerekecegini ve ta'zirle yetinilme.sinin ica~~
rlecegini belirtirler. 

Zahiri mezhebi mensublan Hz. Peygamberin : ~iiphelerle hadleri 
durdurunuz, hadis-i §erif'ini sahih olarak kabul etmezler ve bu yiizden 
haddlerin §iiphelerle ne durdurulacagxm, ne de uygulanacagnn bildirir
ler. Haddlerin Allah'a ait bir hak oldugunu, bunun otesinde bir §eyin 
ifa edilemeyecegini one siirerler. Ve Allah Rasuliiniin: Kanlanmz, mal· 
lanmz, lrzlanmz birbirinize haramdlr, hadis-i §erif'i uyarmca hadd sa
bit almaymca §iiphe ile tatbik alunamayacag1m belirtirler. Onlara go
re Yiice Allah'm: <<Bunlar Allah'm hudududur, onlan a§TnaJ'lll.>> (Ba
kara, 229) ayet-i celile'si hiikmiince hadj sabit O:lunca §iiphe ile durdu
rulamaz. 5teki fakihler ise: ~iiphe ile haddleri durjurunuz, hadisini 
sahih alarak kabul ederler, ~iiJ:heli temas halinde haddin uygulanma
yacagi konusunda ittifak ederler . Yalmz onlar da, kendi aralarmda §Up
henin degerlendirilmesi konusunda ihtilafhd1rlar. ~iiphenin degerlen
dirilmesi konusundaki ihtila.f bir takdir ihtilafld1r. Baz1Ian belirli bir 
hali ~iiJ:he olarak degerlendirirlerken, baz1lan kabul etmezler. 

~iiphe: Sabit olmad1g1 halde, sabit olana benzeyendir. bteki islam 
hukukc;ulan §iiphenin taksimine onem vermezlerken hanefi ve §afiiler 
bu konuda dikkat sarfederler . Diger fakihler i~e §iiphe olarak degerlen
dirilen husllsu ve §iiphe olarak degerlendirilme nedenini belirtmekle 
yetinirler. Hepsine gore, §iipheleri saymak miimkiin degildir. 

~afiiler §iipheyi ii~e aymrlar: 

a) Mahalde ~iiphe: 

Adet goren veya aru~ tutan kadmla temas, yahut ta kadma arka
smdan yakla§mak gibi. Burada §iiphe, haram olan fiilin i§lzndigi rna
hal konusundadir. <;iinkii kadmm her taraf1 erkegi i~in helfUdir, erkek 
kadmma yakla§ma hakkma sahiJ:tir. Kadm adet goriirken veya oruc;lu 
iken ana yakla§amayacagmi yahut ta arkasmdan temas edemeyecegine 
gore bir §iiphe durumu variddir. Boylece erkegin karlma malik alrnas1 
ve ona her bak1mdan temas hakkma sahip bulunmas1 §iiphe durumunu 
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ortaya c;1kanr. Frul i~ledigi fiilin, ister heliU, ister haram olduguna inan
sm, §iiphenin mevcudiyeti haddin durdurulm.asm1 gerektirir. <;iinkii 
§tiphe, tahmin ve zanda degil , fiilin i§lendigi mahaldedir. 

b) -Failde ~iiphe: 

Kans1 oldugu zanmyla gerdege girdigi kadmm, e§i olmadigi hali
nin bilahare anl~Ilmas1 gibi. Burada ~tiphe failin zannmdad1r. o ka
nsl oldugunu zannederek temi s fiilini icd etmekte ve haram bir fiil 
i§lemedigini sanmaktad1r. Fail bakunmdan bu zannm mevcudiyeti or
taya §iiphe zanrum c;1kanr ki, bu ytizden haddin jurdurulmasi gerekir. 
Eger fail fiilinin haram ol::iugunu bile bile i§lerse, o zaman §ii}Jheden soz 
edilemez. 

c) Fiilin i§leni§ Yontinde veya Yolunda ~tiphe: 

Bu ta'birle fiilin helal veya haram oldugu konusundaki §tiphe kas
dolunmaktadir. Bu §tiphenin esas1, fakihlerin i§lenen fiil iizerindeki ih
tilatidlf. Fakihlerin helal veya haram oldugunda ihtilat ettikleri her 
§ey bu kategcriye girer. Boyle bir konu da §iiphe olarak kabul edilir, 
hadd dur::iurulur. Mesela E'bu Hanife veli olma::ian, imam Malik §ahid
ler olmadan nikaha cevaz vermektedir. ibn Abbas ise miit'a nikahma 
miisaade etmektedir. Halbuki cumhur-u fukaha bu tiir nikahlara mii
saade etmemektedir. Bu ihtilaftan dolay1, iizerinde ihtilaf edilen nikah 
§ekilleriyle tema.s eden ki~.ilere hajdin vurulmama:s1 neticesi dogm.ak
tadu. <;iinkii bu ihtilaf hir §iiphe duru.munun varhgm1 ortaya koyar ki; 
bu da haddi engeller. isterse fa.il, i~Iedigi fiilin haram olduguna inan
ffil§ olsun. <;iinkii t<U. inane;, bizatihi konuya miiessir degildir. Fakihler, 
fiilin helal veya haram oldugu konu.sunda ihtilafh olduklan miiddett;e 
bu konuda failin inancmm etkisi yoktur. 

Hanefiler ise §iipheyi iki boliime ayirmaktadirlar. 

a) Fiilde ~iiphe: 

Fiilde §iipheye; «i§tibah §iiphesb veya <<mii~abehtot §iiphesi» adm1 
da vermektedirler. Fiilde §iiphe; hakkmda fiili i§ledigine dair §iiphe va
rid clan kirnseyle ilgili §iiphedir. Bu §iipheni:ri stibutu; fiilin i§leyen h;in 
helal veya haram olmasiyla miimkiindiir. Bu §iiphe ortada i§ledigi fi
ilin kendisi ic;in helal oldugunu · belirtEm simai Cir delil bulunmayan, 
delilin di§mda tahminlerin bulundugu haldir. Uc; talak veya talak-I ba
inle kansm1 bo~ayan birisinin iddet esnasmda para mukahilinde kan
slyla temas etmesi gibi. Aslmda talak sebebiyle her ne kadar karmm 
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koca i~in helal olma durumu ortadan kalkm1§Sa da, yatak ve e§lerin 
mahremiyeti hakk1 baki oldugu i~in bu gibi temas zina olarak kabul 
edilir ve temas eden ki.;;i helal olma §iiphe veya zannmm mevcudiyetini 
iddia etmez:;;e ha.dd icabeder. Temas eden ki§i, helal zanm veya §iiphe
sinin varllgm1 bir baklma delile dayandumaktadlr ki bu. deli!, nikah 
durumunun mevcudiyetiyle yatak ve e~lerin mahremiyeti hakkmm be
kas1d1r. Samk bu hakkm helallik konusunda da baki kald1gm1 zannet
m~tir. Bu durum ger~ekten deli! olarak serde::iilemez ise de, deli! zanm 
bulundugundan temas eden ki§i hakkmda §iiphe durumunun ve §iiphe 
ile haddin durdurulmas1 hakkm1 dogurur. Fiilje §tiphenin mevcud ol
mas1 i~in fiilin kesin olduguna dair bir deli! bulunmamahd1r, aynca 
su~lu, tiilinin helal olduguna inanmahd1r. ~ayet fiilin haram olduguna 
dair bir deli! bulunursa veya su~lunun fiilinin helal olduguna inanma
d1g1 sabit gdrtili.irse §iiphe durumu soz konusu olamaz. Su~lunun, i~lc
digi fiilin haram oldugunu bildigi te.sbit olunursa ha::id tatbik etmek 
icabeder. 

b) Mahalde ~i.iphe : 

Hanefiler buna; ((hlikmi §liphen veya «mlilkde §liphe>> adm1 da ver
mektedirler. Bu §Uphe, temas edilen mahallin helal olup olmad1g1 konu
sundaki §er'i hi.ikumde §lipheye jayamr. Bu §iiphenin mevcud olabil
mesi i~in §er'i bir hi.iki.imden ne§'et etmi§ olmas1 -iarttir. Bu da ar1eak 
fiilin haram oldugunu reddeden §er'i bir delile dayanma.s1yla miimki.in
di.ir. Bu durum::ia failin zanmna itibar clunmaz. Failin i§ledigi fiili he
lal veya haram sanmasmm onemi yoktur. Qi.inki.i §Uphe bilgi veya bil
gisizlige degil; §er'i delile dayanmaktadlr. Hanefiler mahal::ie §i.ipheyi 
zina su~unda alb konuya hasretmi§lerdir. Bunlardan birisi de kinaye 
laf1zlanyla talak-1 bain ile bo§anmi§ olan kadmla temas halijir. Geriye 
kalan be§ yer cariyelerle temas ile alakah olup koleligin ibtalinden son
ra tekrar bu konuya temas etmemiz yersiz olacaktir. Hanefiler tala.k-1 
bainle (aymc1 CO§ama) bo~anmi§ olan kadmla birle~me halinde §iiphe
nin mevcudiyetini §U esasa dayand1rmakta:hrlar. ibane ve oteki kinaye 
yollanyla mi.ilk durumu ictih.aja dayanmaktacllr. <;i.inkU sahabe-i gi.iz1n 
bu konuda farkh gori.i§lere sahibtir. Bilindigi gibi Hz. Orner (r.a.), ki
naye yolu ile bo§amalarm ric'i bo§anma oldugunu soylemekteydi. Ric'i 
talakta ise mi.ilk durumu ortadan kalkmaz. i§te bu ihtilaf §iiphe dogur
maktad1r. ~afiiler ve hanteliler ise kinaye yoluyla, talak-1 bainle bo§a
nan bir kadmla birle§me konusunda hanefilerin gorii§i.ine uymakta~hr
lar. Malikilerin bir k1snn yukandaki durumu benimserken, bir kiSrm da 
boyle bir temasta §iiphe durumunun bahis mevzuu olamayacagm1 be
lirtmektedir. 
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Ebu Hanlfe'ye gore; ii~iinci). bir §iiphe yolu da, akid yoluyla §iiphe
dir. Ona gore fiilin yasaklanmas1~a dair akid yapilmi§Sa ve fail fiilin 
yasaklanmasm1 biliyor.sa akid yoluyla §iiphe durumu sabit olabilir. ~u 
halde Ebu Hanife'ye gore ii~ tiirlu §iiphe durumu vard1r: Fiilde §iiphe, 
mahalde §U·!Jhe ve akidde §iiphedir. 

Fakat hane.filerin diger fakihleri, akidde §iipheyi kabul etmemekte 
ve bu hus:Usta cumhur-u fukaha'nm gorii§iine uymaktad1rlar. 

Mahremlerle temas zinad1r, haddi gerektirir. Bir §ah1s kendisine 
haram clan bir kadmla evlenirse, bu nikah islam hukuk~ulanmn itti
Utkiyla batlld1r. E.ger temas ederse im9.m Malik, ~afil , Zahiriler, Han
beliler ve Zeydilere gore hadd gerekir. Hanefilerden de imm Yu,3uf ve 
Muhammed bu gorii§tedirler. Fakat Ebu Hanife - yalmz, kendisi- ni
kahi kabul olmayan bir kadmla evlenen bir ki§inin - anas1, teyzesi, ha
lasl, kiZI gibi- temasm haram oldugunu bildigi halde, temas ettigini 
itiraf etse bile, hadd cezas1 gerekmez, ancak bu fiilinden dolay1 ta'zir 
cezas1 verilir. Bu gibi hallerde Ehu Hanife §iiphe soz konusu oldugu i<;in 
haddi i:skat etmektedir. ~iipheyi de §oyle a<;1klamaktad1r : $iiphe nikah 
akdiyle dogmakta::hr ki, nikah akdi bir kadmm bir erkek i\!in miibah 
olmasmm nedenidir. Nikahtan scnra o kadmm o ki§i i<;in miibah oldugu 
tesbit olunamaymca bu durumda ortaya bir §iiphe §ekli <;1karmaktad1r 
ki; §iiphe dolay1s1yla haddin durdurulmas1 gerekir. 

Fakat Ehu Hanife'ye kaJ1I <;1kanlar §oyie demektedirler : Temas, 
miilk veya miilk §iiphesi olmadan, haram klllnd1g1 konusunda icma' 
mevcud olan bir kadmla vukua gelmi§tir. Binaenaleyh temas eden ki
§i, i§ledigi fiilin haram oldugunu bilmektedir ve ma'zereti yoktur, do
lay1s1yla haddi tatbik etmek gerekir. Aralarmdaki nikah akdine gelin
ce; bu, bat11d1r ve mutlak manada ge<;ersizdir. Boyle bir nikah hi~ ol
mami§ hiikmiindedir. Miibah k1lan nikah §ekli sahih bir nikah oldugu 
takdirde ancak §Upheyi calib olabilir. 

Bat1l oldugunda icma' edilmi§ alan her tiirlii nikah ile - be§inci 
kadmla evlenmek, evli veya iddetli bir kadmla evlenmek ve nnce1en ii~ 
talakla bo§anml§ olan bir kadmla ba§ka bir kocayla evlenmeden once 
nikahlanmak gibi- temas yap1ld1gi zaman bu fiil zinid1r ve haddi ge
rektirir . Arada bir akdin bulunmas1 asla dikkate almmaz ve miiessir 
olmaz. Malik, $afii, Zahiri, Hanbeli, Zeydilerin gi:irii~ii budur. imam Ebu 
Ylisuf ve Muhammed'in gC.rii~leri de budur. Fakat Ebu Hanife akdin 
mevcudiyetini §iiphe olarak kabul etmekte ve ~iiphenin haddi durdura
cagml one siirmektedir. Bu yiizden ana gcre bu tiir temaslarm cezas1 
ta'zirdir. 

S1hhatl ihtilafh olan nikahlar; miit'a, §igar, tahlil gibi nikahlarla, 
§ahidsiz veya velisiz nikahlanmalarla, talak-1 bainle bo§anml§ bac1s1 
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iddetini tamamlarken diger bir bac1yla evlenmek, tala.k-1 brunle bo§an
nn~ dordiinci.i hammm iddetini beklemesi esnasmja be§inci bi.x hanim
la birle§melerde hadd gerekmez. t;i.inki.i nikahm s1hhat1 konusunda su:;
lar arasmdaki ihtilaf bir §i.iphe olarak kabul edilir ve ~i.iphelerle haddler 
durdurulur. Ancak Zahiriler bu gorii§te degild.irler. Binaenaleyh onlar, 
batll veya fasid nikahlara dayah temaslar kaq1hgmda ha.id vurulmas1 
gerektigini kabul ederler. 

Zinaya zorlanan kadma hadd vurulmayacag1 konusunda islam hu
kuk9ulan ittifak etmi§lerdir. <;i.inki.i bu hususta Yi.ice Allah §tiyle bu
yurmaktadlr: ((Halbuki darda kalmamzm dl§mda size haram olanlan 
0, uzun uzad1ya aglklarm§tlr.» (En'am, 119). 

«Ancak kim mecbur kahrsa saldumamak ve smm a~mamak §artly
la (yemesinde) bir gi.inah yoktur.» (Bakara, 173). 

Allah'm Ra.suli.i de ~tiyle buyurmaktadu: «Benim i.immetimden ha
ta, unutma ve zorland1klan §eyler affolunmu§tur.JJ 

Aynca ikrah; §iiphe durumunun mevcudiyetini - kabul edenlere 
gore- bir §i.i_r;he olarak degerlendirilir ve §i.iphelerle haddler durduru
lur. 

islam hukU.k9ulan ittifakla kabul etmektedirler ki; mi.ilci ikrah ile 
tehdid yoluyla ikrah arasmda fark yoktur. Nitekim Rasulullah (s.a.) 
doneminde bir kadm ikrah yoluyla zinaya zorl~nrm§ ve bu yi.izden ona 
hadd tatbik olunmaml§tlr. Hz. bmer devrinde de emirlerin cariyelerin
den birisi yine emirlerin gocuklarmdan biri ile ikrah yoluyla te"':!avi.ize 
ma 'ruz kalml§ ve Hz. bmer 9ocuga sopa vurdurdugu hal de, cariyeye vur
durmaml§tlr. Keza bir kadm Hz. bmer'e gelerek gobandan su istedigi
ni, goban kendisini teslim etmeyince su vermeyecegini soylemi§ ve ka
dm da susuzluktan kurtulmak igin kendisini gobana teslim ettigini be
lirtmi§tir. Hz. bmer, Hz. Ali'ye bu durum hakkmda ne buyurursun de
diginde Hz. Ali §tiyle cevab vermi§tir: Kadm mecbur kalrm~ kendisini 
gbbana teslim ederek suyu elde etmi~tir, kar§1hgm1 verince Hz. Orner 
kadma hadd vurdurmaml§tlr. 

Bir erkek zina etmeye zorlamrsa Maliki mezhebinde pek kuvvetli 
olmayan ve Hanefl, ~afii, Hanbeli ve ~ia'mn Zeydiyye koluna gore ona 
hadd-i §er'i vurmak gerekir. Bu gtiru~ taraftarlannm gtirii§i.i. ~udur: Ka
dm zinaya zorlamr, ~i.inki.i onun gorevi kendini teslim etmektir, erkek 
ise uzvunun sertle§mesi gerektigi igin zinaya zorlanamaz. Uzvun sert
le§me.si ise istegin ve arzunun delilidir. Bu gtiri.i§ uyarmca erkegin uzvu 
zorla sertle§mez. Temasm zorlama yoluyla oldugu tesbit olunursa hadd 
gerekmez. 

Yukarda saydlg1rmz mezheplerin ti.imi.inde kuvvetli olan gtiri.i.§, ik
rah yoluyla zina yapan erkege hadd-i §er'inin vurulmamas1 noktasmda-
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d1r. <;unkti iknlh kar§Ismda kadm ve erkek musavidir. Kadma hadd icfib 
etmedigine gore; erkege de icab etmez. Kald1 ki, erke~in uzvunun sert
le§mesi gayet tabiidir. <;unkti sertle~me erkekUk kudretinin varllgma de
lildir. bte yandan korkunun sertle~meyi onleyecegini sbylemek dogru 
degildir. <;tinkti zorlanan ki§i fiili i§ledigi takdirde degil, rP:ldettigi tak
dirde korkuyla kar~1 kar§1yad1r. Temas fiili, bizatihi kcrkulacak bir fi
il degildir. Btittin bunlardan bte ikrah bir ~tiphedir. ~tiphe ile haddin 
tatbik olunmaya~ag1 umumi bir k9.idedir. 

Zahirilere gore; ne ikrah clunan erkege, ne de ikrah olunan kadi
na hadd gerekir. Kadm, kendisiyle zina dilinceye kadar erkek de uz
vunun ba~1 kadmm fercine girin~eye kadar kendini tutsa her iki3ine 
de bir ~ey gerekmez. Erke~in uzvu ister sertle~sin ister sertle§mesin, is
ter bo§ansm ister bo§anmasm. c;unkti her ikisi de fiili icra etmi~ sayil
mazlar. Sertle§me ve bo§anma Allah'm insancglunun yaradill§ma ver
digi tabii bir haldir. Gerek isteyerek gerek z~rlanarak sertle~me vaki' 
olur ve bunda ihtiyan yoktur. 

Bir kadm zorlanan Cir erkege; hi<; zorlanmadan kendini teslim 
ederse erkege bir §ey gerekmez, ancak kadma hadd icftbeder. <;unkti ka
dmm fiili zinad1r. Kald1 ki kadm, zorlanmJ§ da degildir. Erkegin affo
lunmasmm kadma bir te'siri yoktur. Qtinkti erkek, i::}ledigi fiili zorla 
i§lemek mecburiyetinde kald1g1 ic;in affolunmaktad1r. Kadmm, erkegin 
~artlarmdan istifade etmesi soz konusu olamaz. <;tinkii bu §artlar ta
mamen erkege hast1r. Bu husus btittin mezhepler tarafmdan kabl edil
mektedir. 

Temasta hata; iki ttirlti::lur: Ya mtibah olan bir temasta hata edi
lecektir, ya haram alan bir temasta hata edilecektir. 

a) Mtibah alan temasta hata edilmesi halinde; kas1d tulunmadi
gi ic;in, ceza gerekmez. Qiinkti Allah Teala §Oyle buyurmakta::l1r: 

«Rata ile yapt1gm1zda size bir gtinah yoktur. Fakat kalblerinizin 
bile bile yaptlgmda vard1r.» (Ahzab, 5) . 

Allah'm Rasulti de bu hususta §byle buyurmaktadlr: Ummetimden 
hata, unutma ve zorlandlklan §eyler kaldmlml§tlr. Kal::h ki hata ::lu
rumu; bir §tiphedir ve §tipheyi katul edenlere gore haddin dudurulma
Sl gerekir. Mesela kans1 clmayan birisine, bir kadm getirilip, bu karm
dlr diyerek zifata girdirilse ve adam da kans1 oldugunu sanarak onun
la temas etse, islam hukukc;ulanna gore, ittifakla o adama hadd gerek
mez. Yukardaki durumda adama; karm budur, denilmeden de gerdege 
girdirilse htiktim aymd1r. Bir ki§i; yatagmda bir kadm bulur ve kans1 
zanmyla onunla temas ederse, yahut kans1m c;agmr, ba§ka bir kadm 
onun yerine gelir ve adam da c;agmlanm kans1 oldugunu zannederek 
onunla temas ederse, bu hallerde imam Malik, ~afii, Ahmed ibn Han-
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tel, Zahiriler ve Zeydilere gore hadd gerekmez. <;iinkii adam, i§ledigi 
fiilin miibah oldugunu sanarak i§lemektedir ve bu yiizden ma'zurdur. 

Ebu Hanife ise, yatag,.nda bir kadm1 bulup onunla te:rnas eden ki
§iye hadd vurulmas1 gerektigini one surer. Ona gore haddi iskat eden 
husus; temas ettigi kadmm helal olmas1 §iiphesidir. Burada ise boyle 
bir §iiphe tahis mevzuu deg;ildir, sactece yatagmda bir kadmm bulun
masi soz kcnusudur. Tek ba§ma bir kadmm yatagm:ia bulunmas1 ise, 
o kadmm ken:lisi i\!in helal ol:lugunu sanmasma delil olamaz. Zlra bir 
insanm yatagma kansmm di§mda, dostlarmdan ve yakmlarmdan ka
dmlar da yatm1~ olabilir. Bin9.enaleyh boyle bir durumda zann, fiilin 
helal olmas1 i\!in delil say1lamaz. Zina eden ki§inin kor olmas1 halinde 
de hiikiim aymd1r. Yalmz 4bu Hanife'ye gore; adam kansm1 \!agmr ve 
yabanc1 bir kadm gelerek; ben kanmm, der, uzun uzad1ya sohbet et
mez ve her ikisinin sesi de kolayca ay1rd edilmesi miimkiin olmayacak 
§ekilde biricirine benzerse hadd-i §er'i gerekir. 

b) Haram alan temasta hata ise; cezay1 affettirtnez. Ciinkii bu 
durum §iiphe olarak kabul edilemez. Bu hususta biitiin imamlar miit
tefiktir. Mesela kendisine haram olan adama ba§ka birisi gelir ve adam 
da \!ag1rd1g1 kadm oldugu zanmyla onunla temas ederae hadd-i §er'i ge
rekir. Eger adam kendisine haram olan birini \!agmr, kans1 gelir ve 
adam onunla temas ederse, temas ettigi kadmm \!agrrd1g1 yaLanc1 ka
dm oldugunu samrsa, kansmm kendisi i\!in haram oldugu bahis mev
zuu olmad1g1 i\!in hadd gerekmez. Sadece zanm dolayi.5Iyla giinahkar 
~lur . 

islam hukukc;ulannm ittifak1yla kabul edilmektedir ki: Temasa n
za §iiphe olarak kabul edilemez. Kendisini takdim eden yabanc1 bir ka
dmla temas eden ki§i, zina etmi~ say1llr. isterse o kadm velisinin veya 
kocasmm izniyle kendisini adama takdim etmi§ olsun. <;iinkii zina ken
dini takdim ve te.5lim ile miibah olmaz. Bir ki§inin Allah'm haram kll
digi §eyi helil etme hakk1 ycktur. Ka1m ken::ii istegiyle birle§meye nz.i 
gcstermi¥e de bu, tatll bir davram§tlr ve fiili dogrudan dogruya zina
dir. 

~ayet bir kadm; yabanc1 birisine kendisini kans1 olarak takdim 
edecek olursa, erkege had:i gerekmez, kadma ise hadd gerekir. Kendini 
gizleyen ve ba§ka §ekle biiriinen bir kadm zani olarak kabul edilmez, 
ancak ta'zir cezas1 verilir. 

Zina edilen kadmla sonradan evlenmek Ebu Ylisuf'un, Ebu Hani
fe'den naklettigi bir rivayete gore; §iiphe olarak kabul edilir ve haddi 
gerektirmez. Bir kadmla zina e:lip bilahare onunla evlenen ki§iye, bir 
rivayete gore; hadd tatbik olunmaz. c;unkii kadm nikah yoluyla koca
nm miilkii durumuna gelir ve erkek ondan i.5tedigi gibi istifa .. :ie etme 
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hakkma sahip olur. Miilkii durumuna gelen ve istedigi gibi istifade hak
kl dogan kadmm bu durumu bir §iiphedir ve haddi onler. imam Mu
hammed ve Ha.san'a gore; zinadan sonra vaki' olan evlilik §iiphe olarak 
kabul edilemez. Qiinkii temas dogrudan dogruya vaki' olmu§tur. Zira 
temas edildigi za.ma.n kadm. erkegin miilkii durumunda degildir. Ev
lenmenin ise ge~mi§e hi~ bir etkisi olmayacagmdan te'siri birle§me vak
tine kad'ar uzanamaz. Bu son gorii§, cumhur-u fukahanm go·rii§iine 
uyar. Oumhur-u fukaha'ya gore; bir kadmla zina edip bilahare evlenen 
k~inin evlenmesi, o su~ i~in mukarrer bulunan cezaya miiessir olmaz. 
Qiinkii onceden yap1lan zinayla hadd icabetmi§tir, bila.hare vaki' olan 
evlilik bu haddi iskat etmez. 

Uzerine klsas vacib olan bir ka.dmla temas. eden erkege ha.dd-i §er'i 
gerekir. Erkegin kMma klsas hakkma sahip olmasl, §iiphe olarak de
gerlendirilemez ve haddi durduramaz. Qiinkii kiSas hakk1, ancakl er
kege kad1m oldiirme hakkm1 tamr, ondan istifade etme hakkm1 tam
maz. 

Kadmm kadmla temas1mn; Yiice Allah'm §U ayet-i celile'si 
hiikmiince haram kilmd1g1 husftsunda islam hukUk~ulan miittefiktir
ler: «Ve onlar 1rzlanm korurlar. Ancak e§leri, yahut sag ellerinin sahi;:> 
oldugu cariyeler harir;. Onlar kmanmazlar. Ama kim de bunun otesini 
isterse; i§te onlar haddi a§anlardir.» (Mii'minftn, 5-6) . Hiir olan kadi
mn elinin altmdaki kolesi, mahrem say1lmas1 nedeniyle kendisine he
lal olmad1g1 sabit olduguna gore, bir kadm e§inin di§mda bir erkege 
veya bir kadma 1rzm1 takdim ederse o IrZlm korumaml§ olur ve haddi 
a§anlardan olur. 

Allah Rasulii de bu husftsta §Oyle buyurur: Erkek erkegin avret ma
halline, kadm da kadmm avret mahalline bakamaz. Erkek erkege, ka
dm kadma bir tek elbise i·~ine giremez. Bu not kadmm kadma bo§al
masim sarahaten haram k1lmaktadrr. Bir ba§ka rivayette - ki, bu Ebu 
Miisa'mn Hz. Peygamberden .rivayetidir, hadisin son klsrm §6yledir : 
Erkek erkege birle§tig-i zaman her iki:si de zanidir, kadm kadmla bir
le§tigi zaman her ikisi de zaniyedirler. 

islam hukukr;ulanmn ittifakla kabul ettiklerine gore; bu fiil i~in 
hadd cezas1 gerekmez. Ancak giinah oldugu i~in ta'zir cezas1 icabeder. 
Her ne kadar Elbu Mftsa'mn rivayet ettigi hadis - sahih oldugu kabul 
edilirse- i§ bu fiili zina olarak tavsif etmi~ ise de; fiil, haddi gerekti
ren zina fiili olarak kaJbul edilmez. <;iinkii kadmm kooma inzali her 
hangi bir uzvun idhali ile olmaz. Halbuki haddi gerektiren zinada idhal 
§artt1r. Bu yiizden kadmm kadma inzali ta'zir gerektiren bir su~tur, 

haddi gerektiren bir su~ degildir. T1pk1 erkegin kadmm fercine idhal 
etmeksizin inzali gibi. 

Tefsir, C: XI; F . 359 
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Erkegin yabanc1 bir kadmm eliyle istimna etmesi zina say1lmaz. 
Yabanc1 bir erkegin kadmm fercine parmagm1 sokmas1 da aym §ekil
dedir. Lakin her iki fiil de giinah olup ta'zir gerektirir. inzal ister vaki' 
olsun ister olmasm hem kadma ve hem de erkege ta 'zir cezas1 gerekir. 

Erkegin eliyle istimnasma gelince bu noktada ihtilat vardlr. Ma
likiler ve ~Afiiler Mii'mim1n suresindek: .«Ki onlar uzlanm korurlar. 
Sadece e§leri ve sag ellerinin malik olduklan m~tesn~dlr. Dogrusu on
lar bunun i~in de kmanacak degildirler. Kim de bundan ba§kasm1 arar
sa, i§te onlar haddi a§anlardir.» (Mii'minun, 5-6) ayet-i celilesine da
yanarak istimnay1 haram saymaktad1rlar. Maliki ve ~afiilere gore; miis
liiman erkek, e~i ve cariyesi di§mda herkese kar§I 1rz1m korumaktan 
sorumludur. Eger bir ki§i, e§inden ve canyesin:ien ba§ka birisine yak
la§Irsa o haddi a§anlardandir. Yani Allah'm helal kild1g1 §eyi a§IP ha
ram k1l~hg1 noktaya girenlerdendir. Zeydiyye mezhebi de bu gorii§te
dir. 

Hanefiler ise; §ehevi arzulan celbetmek ka&:hyla oldugu takdirde 
istimnayi haram saymaktadular. Fakat bir ki§i evlenmemi§ olup eline 
bir cariye de g~memi~se , §ehvetinin maglubu olmaktan endi§e ederek, 
teskin maksad1yla istimna erl.erse bir mahzur olmamas1 iimit olunur. 
Hanefilere gore; zina i§lemekten korkuldugu zaman ondan daha a§ag1 
alan istimnaya ba§ vurulabilir. 

Hanceliler ise; zinadan veya e§i, cariyesi bulunmayan, evlenmeye 
giicii yetmeyen ki§inin §ehvetinden endi§e ederek eliyle istimna etmesi 
halinde bir beis gormezler, evlenecek gii9te olana ise istimna haram
dir. 

ibn Hazm'a gore ; istimna mekrllhtur ve giinah degildir. Qiinkii 
ki§inin eliyle cin.siyet uzvuna temas etmesi icma-1 iimmetle miibahtlr. 
Ki§inin cinsiyet uzvunu ellemesi miibah olduguna gore, istimnada, el
lemenin dl§mda meninin inzali kasdmm otesinde hi~ bir §ey yoktur ki, 
bu hak da haram degildir. ibh Hazm gorii§iinii §U ayet-i celile'ye da
yandmr : «Ve Allah size haram k1lm1§ oldugu §eyleri bir bir a~Iklarm'}
.tiT.>> i.stimna ise Allah'm haram k1ldlg1 hu.slislar arasmda bulunmadi
gmdan dolay1 §U ayet-i celile hiikmiince helaldir: «Yeryiiziinde bulunan 
her §eyi biitiiniiyle sizin i~in yaratffil§tlr.» ibn Hazm, ahlaki faziletlere 
uygun dii§medigi i~in istimnay1 mekruh sayar. Rivayete gore islam bii
yiiklerinden bir ~ogu , istimna konusunda soz etmi§lerdir, bir gru.p mek
ruh kabul ederken, bir diger grup miibah kabul etmi~tir. Mekrllh sa
yanlar arasmda ibn Orner, Ata gibi islam biiyiikleri yer almaktadlr. Mii
ba.h sayanlar arasmda da, ibn Abbas ve Hasan el-Basri ile tabi'in'in ile
ri gelenlerinden baz1lan yer ahr. Hasan'm ifadesine gore sava§larda is
timna yaplld1g1 variddir. Miicahid de der ki ; ge~;mi~ler, gen~lerine ken-· 
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dilerini korumak ic;in istimnay1 emrederlerdi. Erkegin istimnas1 konu
sunda .sOylenenlerin .hepsi, cinsiyet uzvunu herhangi bir ~ey sokmadan 
inzal edinceye kadar oynayan veya eliyle cinsiyet uzvunu ovalayan ka
dmlarm istimnas1 i¢in de soylenir. Erkek i~in varid olan hii.kfunler, her 

· mezhebin farkll gar~ c;erc;evesinde kadmlarm istimnas1 ic;in de varid
dir. 

Ebu Hanife'ye gore; suc;lunun §iiphe durumunun varllgm1 iddia
dan aciz olmas1, bizatihi bir §Uphe olarak kabul edilir ve hadd-i §er'i 
tatbik olunmaz, isterse her ikisinin zina ettigi §ahidlerin §eh~detiyle 
sabit olsun. Qiinkii dilsiz kadm ve erkek §ii.:phe durumunun mevcudiye
tini iddiadan aciz::iirler. ~ayet konu§a'bilecek duru.mda olsalardl, belki 
de §iiphe durumunun' bahis mevzuu oldugunu id::iia edeceklerdi. Akll 
ba§mda iken zina eden delinin durumu da aymd1r. Hatta Ebu Hanife 
-i.krarm1 yaz1 veya i§aretle yaprm~sa- dilsizin ikran halinde bile had
din tatbik olunmaya.cagm1 ileri surer. Qiinkii Ebu Hanife'ye gore; mu
teber olan i.krar, §ahsa hitaben yap1lan ikrar ve ifadedir, yazma ve i§a- · 
ret degildir. ~ayet dilsiz, ikranm yaz1yla yazsa veya c;evresindeki kim
selerce ma'lftm olan i§aretlerle ikrar etse, hadd tatbik olunamaz, c;iinkii 
§er-i §erif haddin viicudunu nihai beyan esasma dayand1r1r. Beyan ise 
ancak sarahat halinde son nc~taya varrm~ olur, Beyanm nihai hali, 
sozle ve ifade ile belirtilir, yaz1 ve ac;1klama nihai beyan sayilamaz. 

Zeydiler ise Ebu Hanife'nin gfuii§iine uygun olarak dilsizlik ve de
liligin bir §iiphe oldugunu ve haddi onleyecegini kabul ederler. 

Ma..liki, ~afii ve Hanbelilere gore; suc;lunun .§iiphe durumunun mev
cudiyetini iddiadan aciz olmas1, §iiphe olarak kabul edilmez. Onlar, zi
na delilleriyle sabit ·Olursa dilsize ve deliye hadd-i §er'inin uygulanaca
gml one siirerler. Keza her tic; mezhep de dilsizin yaz1 ve i§aretle i.kra
nm -i§areti §iipheye mahal kalmayacak §ekilde anla§Ild1g1 siirece
kabul ederler. 

Zahirilere gore; ortada delil mevcud ise inkar ve ikra.nn anlarm 
yoktur. Kald1 ki zahiriler, §Uphe durumunu ve §iiphelerle haddlerin 
durdurulacagml kabul etmezler. Bu i.ki ana prensib geregince zahirile
re gore; suc;lunun §iiphe durumunun mevcudiyetini iddiadan aciz ol
masi, haddin tatbikine te'sir etmez. 

Ebu Hanife'ye gore; ortada i.krardan ba§ka bir delil yok ise zina 
edenlerden birisi ikrar, digeri de inkar ederse, bu §iiphe olarak k.rubul 
edilir ve inkar edene ceza verilemez. <;iinkii inkar edenin aleyhinde 
obiir samgm ikrarmdan ba§ka hie; bir delil yoktur. inkar edenin aley
hindeki ikrar eksik bir delildir. ikrar edene hadd vurulamaz; c;iinku biz 
inkar edenin inkarm1 dogrulamakla, i.krar edenin yalancll1gmi kabul 
etmekteyiz. 0 da bu yuzden mahkum olmaktad1r. Bunun nedeni; inkar 
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edenin hakkmda reddedici bir delil nedeniyle hadd mumkiin olmamak
tadxr. Onun bu durumu, ikrar edenin hakkmda da aym durumun bulun
madxgx §iiphesini ortaya ~Ikanr. yiinkii zina. bir ki§iden degil iki k~i
den meydana. gelebilen bir SJU~tur . tnkar edenin §iiphe durumu soz ko
nusu ise bu, her iki tarafa da te'sir eder. Zira zinayJ ikrar eden, mutlak 
olarak degil, inkar eden §ahlsla zina ettigini ikrar etmektedir. ~er-i ~e
rif; ikrar edenin ikrar ettigi husl1sun aymsxm inkar ,eden hakkmda en
gelledigine gore, ikrar edende de fiilin bizzanlre engellenmesi gerekir. 

Lakin Hanefilerden Ebu Yl1suf ile Muhanimed; imam Malik, ~
fii, Hanbeli, Zeydi mezhebi merusubunun gorii§lerini benimserler. Buna 
gore, ikrar edene ikranndan dolay1 hadd uygulamr, digerinin inkan 
onun cezasma te'sir etmez. <;iinkii ikrar; ikrar eden hakkmda bir huc
cettir. inkar edenin hakkmda zina sabit olmamas1, ikrar edenin hak
kmda zinanm mevcud olmamasx §iiphesini dogurmaz. Zahirilere gore zi
na edenlerden birisinin inkarx; ikrar edenin cezasma te'sir etmez. <;unkii 
zahiri mezhebi, §iiphe halinde haddin iskat edilmesini ongormez. Onlara 
gore gene! kaide §udur: Bir kimse akil-balig olur, zorlanmadan ba§kasi
nm mall, kam ve uzvu ile ilgili ikrarda. bulunursa ikrarmm neticesine 
katlamr ve bir daha riicu hakkl yoktur. ~ayet riicu e.derse bundan fayda
lanamaz. DolayJSiyla kendi aleyhinde yaptx~ itiraf ile lazxm kxldlgx kan, 
hadd veya mall ifa mecburiyetindedir. 

iki Taraftan Birinin ~lik iddiasmda Bulunmasx : 

iki taraftan biri zina durumunun mevcudiyetini ikrar eder obiir 
taraf ta e§lik durumunun mevcudiyetini iddia ederse, Ebu Hanife ve 
Hantel'e gore; her ikisine de hadd vurulmaz. Qiinkii nikah iddiasx dog
ru olmaSI muhtemel olan bir iddiadxr. iddia durumu aralarmda nikah 
bagx bulundugunu ortaya ~xkanr ki bu da hajdi iskat e:Ier. <;iinku ni
kah iddiasmm dogru olma ihtimali vardxr. imam Malik ve ~afii ise e§
lik durumu sabit olmadxk~a ikrar edene hadd cezasx vurulmasmx ongo
riirler. Zahiri ve Zeydilerin de prensib olarak bu gorii§te olmalan icab
eder. 

Bir §ahiS bir kadmla temas halinde bulunur, erkek ve kadm bir
birlerinin e§i olduklanm iddia ederlerse, cumhur-u fuhaha'ya gore -§a
hidler onlarm evli olmadxgx, dolayxsxyla zina ettikleri hususunda §eha
det etmedigi siirece- soz, onlarm soziidiir. Lakin imam Malik, e§lik id
diasmda bulunanlarm isbat etmesini §art ko§ar. ~ahidler onlarm zina 
ettiklerine §ehadet ederlerse; nikah ile ilgili deliller ortaya konmadlk
~a, e§lik iddiasx haddi iskat etmez. QiinkU. onlann zina ettikleri hu
sl1sunda §ahidlerin §ehadette bulunmasx, e§ olmalanm onler ve bu du.
rum sadece sozleriyle ortadan kalkmi§ olmaz. Bazxlan ise erkekle ka.-

Nur 

dxm 
yac; 
ise 

ni 1 
ve 
bel~ 
zorl 
mel 
gi 1 
mru 
nxz, 
ran 
ta') 
ffil§ 

bal 
§ii! 
§at 
edc 
Bil 
MB 
in~ 

rna 
ayJ 
hel 
ffil 

du 
~u: 
bu 
be: 
Za.J 

se, 
ge 
ole 

§e: 
oil 



Nur. 6-10) HADlSLERLE KUR•AN-I KERlM TEFS!Rl 5725 

dmm birbiri i~in yabanc1 olduklan bilinmedigi siirece haddin vurulma
yacagi gorii§iindedir. iddianm dogru olmas1 muhtemeldir-. Bu ihtimal 
ise §Uphe durumunun varhgm1 ortaya koyar. 

ibn Hazm ise; iddia edenlerin yabanc1 veya bilinenler olmas1 hali
ni bifibirinden aym:nak gerektigini one surer. Tutula.nlar eger yabanc1 · 
ve bilinmeyen ki§ilerse hadd gerekmez. Zina ettikleri hususunda elde 
beige dahi bulunsa aralarmda nikah bulunduguna drur delil getirmeye 
zorlanamazlar. ~ayet kadm ma'·ruf degiise ve kocas1 olmad1g1 da bilin
mekte ise temas eden erkegin sayledigi miimkun alan bir hal ise herhan
gi bir §ey gerekmez. <;unku aslolan, kanlarmm ve uzlarmm haram ol
masidlr. Allah Rasulii §oyle lbuyurmaktad1r: ~uphesiz ki sizin kanlan
mz, mallanmz ve 1rzlarm1z birbirinize haramd1r. ~u halde Allah'm ha
ram k1kilgm1 mubah saymak ancak §Uf*heye mahal kalmayacak §ekilde 
ta'yinle caiz olur. ~ayet her ikisinin yalan soylemesi kesin bir hal al
ffil§Sa; hadd-i §er 'i vurmak vacibdir. 

Zina ettikleri hususunda §ahidler bulunan ki'§iler i~in bekaretin 
baki kalmas1; Ebu Hanife, ~afii , Hanbel ve ~ia'dan da Zeydilere gore 
§iiphe olarak kabul edilir. Dort ki§i bir kadmm zina ettigi hususunda 
§ahidlik yapar ve guvenilir kadmlar da onun bakire olduguna §ehadet 
ederlerse, §Uphe durumu soz konusu oldugu i~in hadd tatbik olunmaz. 
Bilindigi gibi yalmz ba§ma §eha.detle hadd tatbik olunmaz. Fakat imam 
Malik kadma hadd vurulmas1m gerekli goriir, 9iinku ona gore isbat, 
inkardan cncedir. Aynca temasm bekaret zan izale edilmeden vaki ol
masi da muhtemeldir. Ebu Hanife'nin talebelerinden imam Zufer de 
aym gorii§tedir. Zahiriler de bu gorii§u kabul ederler. Fakat Zahirl mez
hebinden ibn Hazm, kadmm bakireliginin §eklinin belirtilmesi duru
muna gore hukmun farkh olacag1 gorii§iindedirler. Kadmlar, bakire ol
dugunu soylerler ve ha§efenin girmesi miimkiin olmayacak kadar ku
~uk oldugunu belirtirlerse, §ahidlerin de yalan s6yledikleri kabul edilir, 
bu takdirde §ahidlerin §eharletiyle hukiim infaz olunmaz. Eger kadmlar, 
bekaret zannm yayvan bi~imde oldugunu ve ba§efenin girmesi halinde 
zarm zedelenmemesi durumunun bahis mevzuu olabilecegini s6ylerler
se, §ahidlerin dogrulugu ortaya 91kar. <;unku ha§efenin duhlliu ile hadd 
gerekir ve o kadma hadd-i §er'i uygularur. <;unku §ahidlerin yalanc1 
olduklan veya vehmettikleri kestirilmi§ degildir. 

Bekaret·zanmn izalesi konusunda ister §iiphe ister yakin ile hadd-i 
§er'i sak1t olsun, §ahidlerin §ehadet ettikleri fiilin mevcudiyeti bir su9 
olarak kabul edilir ve ta'zir cezas1 verilir. 

b - Temas Kasd1 

Zina su9unun zina eden erkek veya kadm tarafmdan i§lenmi§ ola-
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bilmesi i~in, zina kasdmm veya su~ kasdmm bulunmas1 §arttlr. Su~lu
lardan birisi fiilin haram oldugunu bilmeden ve kasldll olarak i§lerse 
hadd-i §er'i gerekmez. Kansmdan ba§ka birisiyle gerdege girip, kariSI 
zanmyla temasta bulunmak veya kocasmdan ba§ka birisiyle gerdege 
girip kocas1 zanmyla kendini ona teslim etmek veya yatagmda bir ka
dm bulup karlSl oldugunu zannederek onunla temas etmek veya ya
tagmda bir erkek bulup kocas1 oldugunu zannederek kendisini ona tes
lim etmek veya ba§ka bir kocas1 oldugu halde onu izleyerek bir ki§iyle 
evlenen kadma ikinci kocanm dtihulti gibi - ikinci koca· birincisini bil
medigi stirece fiilinden mes'ul degildir.- veya kansm1 talak-I bainle 
bO§ayan bir erkegin kadmm yanma girmesi, fakat kadmm bo.~ad1gm1 

bilmemesi gibi. Sw; ka.sdmm yam s1ra i§lenen fiilin haram olmas1 da 
§arttlr. 

Keza yabanct bir kadmla birle§mek isteyip yamlarak kendi kariSiy
la birl~en kimse de zani say1lamaz. isterse o ki§i temas ettigi kadmm 
yabanc1 cldugunu zannetsin. Zira vaki' alan temas haram bir temas de
gildir. 

Prensib olarak islam hukukuna gore, islam yurdund~ ya§ayanla
rm hiiktimleri bilmemeleri ma'zeret say1lmaz. Mesela bir adamm zina
mn haram oldugunu bilmemesi ma'zeret say1lmaz. Fakat islam hukuk
~ulan , i~inde bulundugu §artlar nedeniyle ahkam1 bilmesi miimkiin ol
mayan kimseletln cehaletinin ma'zeret olarak kabultinti istisnai §ekil
de caiz gi:irtirler. Mesela yeni mti.sltiman olmU§ bir ki~i islam yurdunda 
yeti§ip btiytimemi§se, durumu icab1 zinamn yasak oldugunu bilmemi§ 
olabilir. Keza deli ifakat bulup zinanm haram oldugunu bilmeden zina 
i§lemi~ olabilir. Bu ve benzeri hallerde ahkam1 bilmemek ceza verilme
mesi i~in ma'zeret olabilir. Su~lu, nikah ttirlerinden herhangi birisinin 
bat1l oldugunu bilmedigini iddia eder ve o nikah §ekli de zina olarak 
kabul edilmekte ise, baz1 fukahaya gore; su~lunun ahkam1 bilmemesi 
ma'zeret olarak kabul edilmez. Qtinkti bu kapmm a~1lmas1 haddin is
katma ~esile olabilir. Kald1 ki esasen her ferdin neyin helal, neyin ha
ram oldugunu bilmesi §arttlr. Baz1 fukahaya gore ma'zeret olarak kabul 
edilir. Qtinkti ahkam1 bilmek bilgiyi gerektirir ve bilgisizler i~in ahka
mm derinliklerine vaktf olmak mtimktin degildir. Bu son gorii§tin ta
raftarlan ahkam1 bilmemeyi bir §iiphe durumu olarak kabul ederler ve 
§tiphenin haddi durduracagm1 one siirerler. Ancak ta'zir cezasm1 affet
tirmeyecegini kabul ederler. Bu konuda sahabe-i gtizinden bize intikal 
eden bazt htiktimler vard1r. ~oyle ki : Hz. Orner (r.a.) devrind.e bir kadm 
iddeti esnasmda evlenir. Durum Hz. Omer'e intikal edince o, kadma ve 
erkege: Bu durumu biliyor muydunuz? diye sorar, onlar: Hay1r, kar§I
llgmi verirler. Hz. Orner : Eger bilseydiniz sizi recmederdim, der ve her 
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ikisine de sopa vurdurarak aymr. Bir bW?ka hadise de .}Oyledir: Kadmm 
birisi Hz. Ali (r.a.) ye gelerek : Benim kocam cariyemle zina etti, der. 
Kocas1 da gelip kansmm dogru soyledigini, onun malmm kendisine he
lal oldugunu ifade eder. Hz. Ali (r.a.) de adamm bilgisizligini one sii
rerek hadd tatbik etmez. 

Fakat zinanm haram oldugunu bilmemenin rna'zeret say1lmrunyla, 
nikahm sakat veya batll oldugunu bilmemenin ma'zeret say1lmas1 ara
smdaki fark, gozden uzak degildir. Birinci ma'zereti kabul ; su~ kasdl
nm bulunmad1g1 esasma dayanarak su~lunun cezasmm afflm gerekti
rir. ikinci ma'zeretin kabulii ise - kabul edenlere gore- sue; kasd1m or
tadan kaldumaz, ancak ma'zeret §iiphe olup haddi durdurur fakat ta'
zir cezasm1 engellemez. 

Zina Su~unun Cezast 

islamm ba§langiCmda zina cezas1; evlerde hapsedilme, kmama ve 
doverek eziyet ~eklindeydi. Zinaya verilen ceza §U ayete dayamyordu: 
uKadmlarm1zdan fuhu§ yapanlara kar§l ic;inizden dort ~ahid getirin, 
eger onlar §ehadet ederlerse oliinceye veya Allah onlara bir yol gost.e
rinceye kadar evlerde goz altmda tutun, sizden fuhu§ yapanlann her 
ikisine de eziyet edin. Tevbe eder 1slah olurlarsa artlk onlardan vazge
c;in. <;iinkii Allah Tevvab, Rahim oland1r. )) (Nisa, 15-17) . 

islam hukukc;ulan bu tic; ayetin tefsiri huslisunda degi§ik gorii§le
re sahiptirler. BaZilarma gore ; birinci ayet sadece kadmlarla ilgili, er
keklerle ilgili degildir. ikinci ayet ise ; birinciye bagh olarak gelmekte
dir. Ve baglantly1 «ic;inizden fuhw~ yapanlarm» ayeti saglamaktad1r. 
Daha onceki hiikme muzat olarak erkekler ic;in. ziyadelik getirmektedir. 
Bu takdirde zina eden kadmlarm hiikmii, oliinceye veya Allah kendi
leri ic;in· bW?ka bir hiikiim bildirinceye kadar evlerinde hapsedilmeleri 
oluyordu. Zina eden erkeklerin hiikmii i3e eziyet idi. 

Diger bazl fakihlere gore ; birinci ayet evlilerin, ikinci ayet ise be
karlann durumunu a~1klamaktad1r . Onlar demektedir ki ; ayetin met
nindeki ukadmlanmzdan)) ta'biri evli kadmlar ic;indir. <;iinkii ukadm
lanmz)) ta 'biri bir e§lik izafe etmektedir. Keza her iki nass birbirinden 
farkh iki :eeza getirmektedir. Bunlardan birisi daha ag1r, digeri hafif
t i. Ag1r olan (recm) evliler, hafif olan (sopa) bekarlar ic;indir. 

Bir diger gruba gore ; usizden fuhu§ yapanlarm her ikisine de eziyet 
edin.» ayeti, uKadmlanmzdan fuhw~ yapanlara kar§l ic;inizden d:Jrt §a
hid getirin. >., ayetini neshetm~tir . Bu gor~iin taraftarlan birinci ayet
te erkek ve kadlillarm kasdolundugunu ifade etmektedirler. 

Yine islam hukuk~ulan arasmda ittifakla kabul edilmektedir ki ; 
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her iki ayet, Nur suresindeki §U ayetle nesholunmu§tur. e<Zina eden er
kekle, zina eden kadmdan her birine yiiz degnek vurun. Allah'a ve ahi
Iet gtiniine inananlar iseniz Allah'm dininde sizi onlara kar§I acuna 
duygusu tutmasm. Mii'minlerden bir grup ta bunlarm aza.bma §ahid 
olsun .. . » (Nur, 2) . 

Allah Rasulii de ibu husftsta §Oyle buyurmaktad1r: Alm benden. Al
lah onlar i<;in bir yol koymU§tur. Bakirenin ibakire ile zinas1 yiiz sopa 
ve bir y1l siirgiin, evlinin evli ile zinas1 yiiz sopa ve ta§la recm'dir. 

Bilahare 'Cekar erkege sopa ve siirgiin cezas1 verilmesi kararla:?tml
Illi§ fakat eziyet edilmesi hususunda ihtilar vard1r. Evli zaniler i<;in de 
recm cezas1 kabul edilmi§tir, ancak sopa vurulmas1 konusunda ihtilaf 
vard1r ki, biz hu ihtilaflara a§ag1da temas edecegiz. 

Evli zanilerin recm edilecegi konusunda Haricilerin bir kolu olan 
Ezrakilerin dl§mda biitiin miisliimanlar mii<ttefiktirler. Sadece Ezraki
ler, haber-i vahid tevatiir derecesine ula§madlkc;a makbul saymazlar. 
Halbuki Hz. Peygamberin recmettigi, hem kavli hem de fiili stinnette 
variddir. 

Kavli siinnette delil, yukarda zerkettigimiz hadis-i §erif'tir. Bunun 
d1§mda daha pek <;ok hadis-i §erif bulunmaktadlr ki, biz, bunlardan ba
Zllanm a§aglJa dercediyoruz. E'bu Hiireyre ve Zeyd ibn Halid rivayet 

. .ederler ki: Bedevi bir adam Allah'm Rasuliine gelerek dedi ki; ey Al
lah'm Rasulii, ·benim hakk1mda Allah'm kitab1yla hiikmet. Obiir hasm1 
ise -ondan daha bilgiliydi- evet, aram1zda Allah'm kitab1yla hiikmet 
de bana izin ver, dedi. Bunun iizerine Allah'm Rasulii; anlat bakahm, 
dedi. Adam·: Benim oglum bunun yanmda i§<;i idi. Kans1yla zina etmi§. 
Ben oglumun recmedilmesi gerek:tigini haber ald1m ve onun i<;in. yiiz 
koyun ve oglak firlye verdim. Fakat bilenlere sorduiJl; ogluma sopa vu.
rulup 'bir y1l siirgiin edilmesi, bu adamm kansmm da recmedilmesi ge
rekiyormu§, dedi. Allah Rasulii buyurd.u ki: Nefsim yed-i kudretinde 
olan Allah'a yemin ederim ki, ben sizin aramzda Allah'm kita.b1yla 
hiikmedecegim: Oglak veya koyun geri verilecektir, ogluna da yiiz sopa 
ve bir y1l siirgiin vard1r. Ey emir - Eslem ka:bilesinden bir adam- ya
rm lbu kadma git, eger itiraf ederse onu recmet .. . Ravilerin rivayetine 
gore; emir, ertesi giin kadmm yanma varmi§, kadm durumunu itiraf 
edince Rasulullah'm buyruguyla onu recmetmi§tir. 

Rivayet edildigine gore; Allah Rasulii §6yle buyurmu§tur: Allah'tan 
ba§ka ilah olmad1gma ve benim de Allah'm Rasulii olduguma §ehadet 
getiren miisliiman bir ki§inin kam ancak ii<; §eyden birisi ile helal olur, 
cana can, zina eden evli ve islam cemaatim terkederek dininden donen. 

Fiili siinnetine gelince, Rasuliillah (s.a.) Ma.iz'i ve Gamid'li kadm1 
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ve zina eden iki yahu:dinin recmini emretrrit~tir ki, bunlarm hepsi Ra
sulullah (a.s.) dan nakledilen rivayetle sabittir: 

a - Ebu Hi.ireyre (r.a.) nin rivayetine gore; adamm birisi Rasu
lullah (a.s.) mescidde iken yanma gelmi§ ve ona §Oyle demi§: Ey Al
lah'm Rasuli.i, ben zina ettitn. Hz. Peygamber ondan yi.iz c;evirmi§, fakat 
o dort kere aym §eyi tekrarlami§. Adam, kendi agz1yla dort kere §eha
det edince Raslllullah (a.s.) onu <;agrrarak demi§ ki. Sende delilik var 
rmd1r? Adam: hay1r, demi§. Rasulullah (a.s.): Evlendin mi? diye sor
mu§. Adam: Evet, demi§. Rasulullah (a.s.) bunun i.izerine §oyle demhr 
Onu goti.iri.in ve recmedin. ibn ~ihab der ki; Cabir ibn Abdullah'tan 
duyanlar onun §Oyle dedigini naklederler: 0 adarru recmedenler arasm
da ben de vardim, onu namazgahta recmettik. Ta§lar flrlatilmca adam 
kac;ti, biz ona Harre'de ula~tlk ve recmettik. 

b - Si.ileyman ibn Bi.ireyde babasmdan rivayet eder ve aer ki; 
· Evs kabilesinden Gamid'li bir kadm Rasulullah. (a.s.)m yanma gelerek 
der ki: E,y Allah'm Rasilli.i, beni temizle. Allah'm Rasulti: Ne oldu sa
na git Allah'tan ba~lanmam dile ve tevbe et, buyurur. Bunun i.izerine 
kadm der ki: Gori.iyorum ki beni de Maiz ibn Malik'i geri c;evirdigin 
gibi \!evirmek istiyorsun. Vallahi ben zinadan hamile kald1m, dem~. Al
lah Rasuli.i: Ya oyle mi? deyince kadm: Evet, demi§. Rasulullah: Kar
nmdakini doguruncaya kadar qekleyeceksin, buyurmu§. Ravi der ki : 
Allah Rasllli.i kadm dogumunu yapmcaya kadar onu Ansar'dan bir 
adama emanet etti. Kadm ~ogumunu yapmca adam Hz. Peygam
bere gelerek: Gamid'li kadm dogum yapt1, dedi. Hz. Peygamber bu
yurdu ki: Onu §imdi recm~tme, c;i.inki.i c;ocugunu emzirecek kimse bu
lamazsm. Ansar'dan bir adam ayaga kalkarak : Ey Allah'm peygam
beri onu emzirtmek bana aittir, dedi. Bunun i.izerine Hz. Peygamber 
kadm1 recmettirdi. 

c - ibn Orner (r.a.) rivayet eder ve der ki; yahudiler Hz. Peygam
ber'e zina etmi§ bir erkegi ve kadm1 getirdiler. 'Hz. Peygamber onlara 
dedi ki: Bunlar hakkmda sizin kitabimzda neler goriiyorsunuz? Dedi
ler ki: Onlarm yi.izlerini karartir ve rezil ederiz. Allah Rasuli.i buyurdu 
ki: Yalan soylediniz, sizin kitabm1zda onlar recmedilir, eger dogru sozli.i 
iseniz size Tevrat'1 getirin o k1sm1 okutay1m. Yahudiler Tevrat'I getir
diler ve bir okuyucu da bera?erlerinde geldi, mezklir boli.imi.i okudu ni
hayet bir noktaya geldi ki elini i.izerine koydu ve kalduamadL Kendi
sine; elini kald1r, denilince elini kaldirdi, baktilar ki o kiSim zina ede
nin recmolunacag1 boli.imdi.ir. Bunun i.izerine okuyan ki§i veya yahudi
ler dediler ki: Ya Muhammed (a.s.) Tevrat'ta recm ayeti yaz1h, fakat 
biz kendi ararmzda onu kaldi.rdik. Bunun i.izerine Hz. Peygamber onla-
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rm recmedilmesini emretti. ibn Orner der ki; ben onlarm kendilerine 
atllan t~lardan sakmd1klanru bile gordum. 

~eriat1 gonderen Yaratlc1, evlilerle bekarlar arasmda bir aymm go
zetmektedir, \!Unkii bir kadma sahip olduktan sonra evli birinin zina 
i§lemesi son derece \!irkin bir harekettir, cezasmm da agrr olmas1 gere
kir. Hulasa zinanm cezas1 iki tti.rludur: 

a - Bekarlar i~in , 

b - Evliler i\!in . 

a - Bekarlar t~in Zinamn C~zas1 

ister erkek ister kadm olsun, bekar birisi zina ederse iki tti.r ceza 
ile cezillandmllr : 

a - .Sopa 
b - .Surgun. 

<;unku Allah'm Rasulti. bu hususta §6yle bruyurmw~tur : Alm, i§te 
benden. Allah onlar i9in bir yol halketti. Bek{mn bakire ile zJ.na etmesi 
yuz sopa ve siirgundur. 

Gozden uzak tutulmamas1 gereken bir husus ta; Islam hukukunun zi
na su\!unda hti.rlerle kolelere farkh ceza vermesidir. Buna gore zina eden 
kolelerin cezfuu haflf, hurlerin cezas1 agud1r. Burada her birinin kendi 
ozel §artlan dikkate almml§tlr. Biz yeryuzunden kolelik kaldmldigi 
i\!in burada sadece hurler i\!in konulan cezay1 a\!1klayacag1z, kolelerle 
iigili cezalarm a\!lklanmasma luzlim gormuyoruz : 

a - Sopa cezas1 : Bakire birisi zina ederse Yuce Allah'm: <<Zina 
eden kadm ve zina eden erkegin her birine yti.z degnek vurun.)) (Nlir, 2) 
ayet-i celile'si hukmunce, yiiz sopa vurulur. Allah Rasulii de l}Oyle bu
yurur: Aim il}te benden. Allah onlar i9in bir yol halketti. Bekarm baki
re ile zinas1 yuz sopa ve bir y1l siirgti.ndur. Sopa cez8.:s1 haddir yani ce
zasl onceden takdir olunmlilitur. Binaenaleyh hakimin herhangi bir se
bep veya §arta dayanarak bu cezay1 artmp eksiltme hakk1 yoktur. Keza 
cezanm infazm1 durduramaz, yerine bir ba§ka ceza veremez. Devlet yo
neticisi de bu huslista hi9 bir yetkiye sahip degildir, tti.miinu veya bir 
k1smm1 affedemez. 

Cezamn infaz1 konusundan bahsederken; sopa vurma §ekli ve §art
Ian uzerinde ayncal duracag1z. 

b - Surgti.n cezas1: Bekar bir kimse zina ederse yuz sopa vurulur 
ve bir y1l surgun edilir. ~u halde siirgiin, zinanm ikin:ci cezas1d1r. Fakat 
islam hukuk\!Ulan surgiiniin vacib olup olmamasmda ihtilaflld1rlar. 

Ebu Hanife ve arkada~larma gore ; siirgiin vacib degildir. Fakat 
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Elm Hanife, imani'm (devlet reisinin) faydah bulmaSJ halind.e siirgtin 
ve sopay1 birle§tirebilecegine cevaz vermektedirler. ~u halde Hanefilere 
gore siirgiin cezas1; had-d cezas1 olma:y1p ta'zir cezas1d1r. ~ia'nm Zeydiy
ye kolu da bu gorii§tedir. 

imam Malik, ~afii ve Hanbel ise; sopa ile siirgiiniin birle§mesini 
vacib kabul ederler. Onlar surgtinu sopa gibi hadd. kabul ederler ve bu 
gorii§lerini Rasulullah ( a.s.) m Y!-lkarda zikrettigimiz §U hadis-i §erif'ine 
dayandmrlar: Bekann bakire ile zinas1 yuz sopa ve bir y1l siirgundur. 
Ad1 gec;en imamlar Hz. Ali ile Hz. Omer'in sopa cezas1 ile birlikte sur
gun cezas1 verdiklerini, sahabeden hie; kimsenin bunu reddetme:ligini 
belirterek, mezkur halifelerin bu amelinin icma niteligini ta~Id1gm1 one 
siirerler. Zahiriler de bu goru§te olup siirgunun nass'm sarahatiyla sa
bit oldugunu belirtirler. 

imam Malik'e gore; siirgun cezas1 kadmlar ic;in degil erkekler i·~in
dir. Zira kadm korunma ve muhafazaya muhtac;tir. Surgun edildigi tak
dirde mutlaka mahrem veya mahrem olmayan birisinin de beraberin
de surgiin edilmesi icabedecektir. Aslmda kadmm mahremsiz s.iirgun 
edilmesi caiz d.egHdir. Qiinku Hz. Peygamber (a.:s.f §oyle buyurmakta
dlr: Allah'a ve ahiret guniine inanan ka:dmm bir gece ve gunliik yola 
mahremsiz <;IkrnasJ. helal olmaz. Hem kadmm mahremsiz surgiin edil
mesi, onu ahlaks1zhga sevkeder ve s1kmt1ya dii§mesine sebep olur. Eger 
mahremiyle birlikte siirgun edilecek olursa; bu da zani olmayan yani 
suc;suz birisinin surgun edilmesi durumunu doguracaktir. Eger kadmla 
beraber siirgun edilenin iicretini odetmek zorunlulugu konulacak olur
sa; bu, ~er-i ~erif'te varid olmayan bir cezanm suc;luya Have olarak ve
rilmesidir ki, benzer cezay1 erkek ic;in uygulamak soz konusu olamaz. 
Bunun ic;in Malikiler siirgunle ilgili haberi sadece erkege has kabul et
mektedirler. <;unku bu hukumle tahsis etmeden amel; hiikmun mefhu
muna muhalif du§er. Hiikmiin mefhumunda, zina eden ki§iye mezkur 
cezactan fa:zla bir §ey ongoriilmemi§tir. Hallmki kadma siirgun cezasm1 
ongormek, ona fazla yiik yuklemek demektir. Kald1 ki belirttigi'miz se
beblel1den dolayi ayetin hiikmunu ta'mim edecek olursak, geli§indeki 
hikmeti orta:dan kaldirmi§ oluruz. ~oyle ki; hadd cezas1, su~u onlemek 
ic;in vacib' olan bir cezad1r, kadmm surgtine gonderilmesi ise onu su9a 
te§vik ve kendisine yeni su<; imkam haz1rlamak olur. 

:~a.fiiler, Hanbeliler ve Zahirilere gore; surgiin, hem erkege hem de 
kadma vacip bir cezadir. 

Surgunun Mahiyeti: 'islam huk1lk9ulan surgunun mahiyeti konu
sunda ihtilathd.lrlar. imam Malik ve Ebu Hanife surgiiniin, hapis ma
nasma geldigini soylerler. Bu takdirde surgun edilen ki§i, surilldugu 
memlekette ' bir sene hapsolunur, Hanefi ve MaJikilere gore surgtin; 
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su~lunun, su~un i§lendigj mahallin di§mdaki bir beldede hapsedilmesi 
demektir. 

.;;a.m ve Hanbeliler ise stirgi.intin; su~lunun su~u i§ledigi beldeden 
ba§ka bir beldeye stirtilmesi manasma geldigini ve stirgtin edilen kli1i
nin stirgtin edildigi memlekette gozetim altmda tutulmasm1, ancak 
hapsedilmemesini kabul ederler. ~u halde ::)afiiler ve Hanbelilere gore 
stirgtin ; bir ba§ka memlekette su~lunun gozetim altmda tutulmas1 de
mektir. Zahiri mezhebi de bu gorti§tedir. 

Baz1 islam hukuk~ulan da stirgtin mahallinin, namazm klsaltllma
Sl gereken seferi mesafeden az olmamasm1 §art ko§arlar. Baz1 fakihler 
ise stirgtin me.safesinin hakime bagll oldugunu, belli bir mesafe ile si
mrlanamayacagmi kabul ederler. Onlara gore su~lu; hadise mahallin
den bir mil uzakllktaki bir koye stiriil.se bile kafidir. Stirgtin kbyden ka
ye olacag1 gibi §ehirden §ehire de olabilir. Qtinkti stirgtin lafZI hadiste 
mutlak olarak ifMe edilmi§tir, binaenaleyh stirgtin kelimesine verile
bilecek en az mesateyi i~ine ahr. Gozetimden maksad; stiresi bitmeden 
once kendi memleketine veya - baz1 fakihlere gore- seferilik mesate
sinden k1sa mesafede bir yere donmesinin onlenmesidir. Baz1 fukahaya 
gC.re de gczetimden maksad; stirgtin edilen ki~inin siirgtin edildigi mahal
de ikamete zorlanmas1d1r. Yani stirtildtigti yerden di§an birakilmama
sidu. ;;atiilere gore stirgtin, prensib olarak nefy manasma gelir. Ancak 
su~lunun, stirtildtigti §ehirden ~1k1p su~u i§ledigi yere donmesinden kor
kulursa; stirtildtigti mahalde hapsedilmesi de caizdir. ::)afiiler; stirtildti
gti mahalden ka~1p kendi memleketine donen su~lup.un, tutularak tekrar 
siirtildtigti yere gonderilmesini ve stirenin yeniden ba§latllmasmi one 
siirerler. Boylece hem su~lunun yalruz kalmas1 saglannu§ olur, hem de 
stinnetten uzakla§Ilmarm§ olur. Hanbelilere gore de; su·;lu, stirtildtigii 
mahalden ka~1p yeniden memleketine .donerse yeniden tutulup stirgtin 
edildigi yere gonderilir, ancak stirgtin edilme stiresi eski mtiddete bina
edilir. Stirgtintin ba§lad1g1 tarihten itibaren senenin do\_durulmasi sag
larur, sene yeniden ba§lamaz. 

Bir beldeden bir ba§ka beldeye stirgtin edilmi§ olan ki§i, stirgtin 
edildigi beldede tekrar zina edecek olursa; o takdirde tekrar sopa vu
rulur ve ba§ka beldeye stirgtin edilir. Ancak birinci stirgtinden arta ka
lan ceza; haddlerin aym cinsten olmas1 nedeniyle, ikinci stirgtintin sti
resi i~ine girer. Maliki, ~afii ve Hanbeliler bu konu::la mtittefiktirler. La
kin Zahiri mezhebi mensublan; birinci stirgtintin stiresi tamamlandik
tan sonra, ikinci siirgtintin ba§lamas1 gerektigini one stirerler. Qtinkli 
onlara gore; bir hadd ile gereken ceza, ba§ka bir had.d ile saklt olmaz. 

Bir ki§i gurbet elde zina ederse, kendi memleketinden ba§ka bir 
memlekete stirgtin edilir. Stirgtin edildigi memlekette de zina ederse 
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siirgiin edildigi memleketin d1§mda bir ba~lm memlekete siiriiliir. Ma
liki mezhebine mensub baz1 fakihlere gore; yabancmm zina edildigi 
beldede hapsedilmesi onun i~in siirgun say1llr. Lakin ~afii ve Hanbe
liler zina ettigi o beldeden de siiriilmesi gerektigini belirtirler. 

b - Evliter t~in Zina.mn Cezas1 

islam hukuku; zjna su~unda evli zani ile bekar zani arasinda ayi
nm yapml§tlr, bekarm ceza.:nm hafifletirken, evlinin cezas1m agirla§
tlrmi§tlr. Yukarda belirttigimiz gibi bekara sopa ve siirgiin cezas1 verir
ken, evliye sopa ve recm cezas1 vermi§tir. Recm; ta§ veya benzeri §eyler 
atllarak oldiirmek demektir. 

Bekara verilen cezanm hafifletilmesi i~in gosterilen sebeb, evliye 
verilen cezanm ag1rla~tmlmas1 i~in gbsterilen sebebin ayms1d1r. islam 
§eriat1 fazilet esasma dayamr. Ahlak ve namus duygusuna itina goote
rir. Soyun kirlenip kan§masmi onler. insanm §ehvetiyle miica.dele et
mesini ve helal yoldan ba§ka bir yolla §ehvetini tatmin etmemesini on
goriir. ~ehveti tatmin etmenin helal yolu evliliktir. E!Vlilik ~agma gel
mi§ erkeklerin, fitneye ma'ruz kalmam.alan veya gii~lerinin yetmeyece
gi bir halle kar§lla§mamalan i~in evlenmelerini ongoriir. Eger ki§i ev
lenmez §ehveti ak1l ve iradesine baskm gelirse islam hukuku o ki§iye 
yiiz sopa ve bir yll s iirgiin cezasm1 gerekli goriir. Onun bu hafif ceza-

. ya ~arptmlmasmda yardimcisi ; su~u i§lemesine vesile olan evlenme ha
linin 'bulunmayl§ldlr. Fakat bir ki§i evlenip sonra su~ i§lerse onun ce
zasl so:_:>a ve recmdir. <;iinkii evlilik, zina su~una giden kap1lan kapar. 
islam hukuku evlilikten sonra zina su~unun i§lenmesine vesile olacak 
hi~ bir yola miisaade etmez. Fakat islam §eriatl, e§lerin arasmm a~ll
masi halinde ki§inin bir su~ ioilemeye tevessiil etmesini onlemek i~in 
evlilik bagm1 ebedi olarak kabul etmi§tir. Evlenen kadmm evlendigi an
da ma;slimiyetini elinde bulundurmasm1 miiooh gormii§tiir. Keza ev
lenen kadmm kocasmm kaybolmas1, hastalanma:s1 veya s1kmtlya dii§
mesi halinde bo§anma talebini normal saynn§ ve kocaya her zam.an bo
§anma imkamm a~1k tutmu§tur. Aynca adaleti gozetmek kayd1yla, er
kege 'birden fazla kadmla evlenmeyi (dorde kadar) helal kllrm§tlr. Bii
tiin bu yollarla islam hukuku evli erkege helaJ birle§im kap1lanm a~1k 
tutmu§ ve haram birle§in1 kap1lanm kapatmi§tlr. Bu bir yerde aklm 
ve tabiatm geregi olarak adaletin kendisidir. Evli bir ki§i, su~a sevke
den faktorlerden uzakla§ml§ oldugundan cezanm hafifle§tirilmesini ge
rektiren biitiin ma'zeretler ortadan kalkml§tlr. Boylece 1slahl miimkiin 
olmayan, biitiin imkanlan kulland1ktan sonra yine de haram.a tevessiil 
eden kotiiliik unsurunun temizlenmesi gaye edinilmi§tir. 

Hecm: islam mezhepleri arasmda Haricilerin bir kolu olan Erza-
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kilerin dl§mda butun islam hukuk~ulan recm cezasm1 kabul ederler. 
I 

Ancak Haricilerden bir flrka alan Erzakiler tevattir derecesine varma-
~ olan haberi ka;bul etmedikleri i~in; evli ve bekar zanilerin cezasmm 
sopa oldugunu one surerler. Ve bu gori.i§lerini §U ayet-i celile'ye dayan
dmrlar: «Zina eden kadm ve zina eden erkegin her birine ytizer degnek 
vurun.» (Nfu, 2). 

Recm; zina eden kimsenin ta§ ve benzeri §eyler atllarak oldtirtilme
sidir. Recm'in esas1, yukarda da a;lkladl~mlz gibi Rasillullah (a.s.)m 
kavli ve fiili stinnetidir. ~u halde recm, hem fiili hem de kavli bir stin
nettir. 

Sopa cezas1: Nass 'm geregi olan evli zanilerin recmi d1§mda ikinci 
ceza sopad1r. <;unku Allah'm Rasulu §Oyle buyurmaktadu: Alm i§te 
benden. Allah onlar i~in bir yol halketmi§tir. Bekarm bakire ile zinas1 
yuz sopa ve bir J1l surgtindur. Evlinin evli ile zinfls1 yuz sopa ve ta~la 
recm'dir. 

Lakin islam hukUk\!ulan; evli zaninin ceza.smm yalmz recm mi, 
yok.sa recm ile beraber sopa m1 oldugu konusunda ihtilafll::hrlar. 

l{em sopa hem de recm oldugunu soyleyenlerin delili; Kur'an-1 Ke
rim'in:·sopayi esas ceza olarak zikretmesidir. i§te bu huslistaki ayet-i 
kerime. «Zina eden kadm ve zina eden erkegin her birine yiiz so:r;a vu
run.» 

Biliiliare sunnet-i seniyye; evlinin recmedilmesini ve bekarm sur
gtin edilmesi kaidesini getirrni§, boylece ikisinin birle§mesi vacib olmw~
tur. Nitekim Hz. Ali, ~uraha'y1 per§embe gunu sopalatnn§, cum'a gunu 
recmetmi§ ve: Cnu Allah'm kitabma uyarak sopalattlm. Rasulullah 
(s.a.)m sunnetine uyarak recmettim, buyurmu§tur. Rasillullah (s.a.)m 
sopa ile reemi birle§tiren hadis-i §erif'i gayet sarihtir: E:vlinin evli ile 
zinasmda yuz sopa ve recm vardlr. Bu sarih nass ile sabit olan htiktim, 
ancak onun gibi bir nass ile neshedilebilir. Hadisin metni, bekar i~in 
sopa ve surgtin, evli i<;in sopa ve recm cezasm1 koyduguna ve biz bek.a
nn cezalanm kabul ettigimize gore; evlinin cezalanm da kabul etme
miz gerekecektir. ~u halde once sopa vurulacak, sonra recmedilecektir. 
i§te hu g6rii§i.i belirten fakihlerden baz1lan: Hasan, ishak, tbn Munzir. 
Zahiri mezhebi ile ~ia'nm Zeydiyye kolu ve Hanbeli mezhebinden bir 
grup. 

Evli zaninin cezasmm sopa degil, recm oldugunu sbyleyenlerin de
lili ise; Ra.sulullah (s.a.) m Maiz'i, Gamid'li kad1m ve iki yahudiyi recm
etmesidir. Recm ile birlikte sopalatt1g1 varid olmami§tlr. Hatta Rasu
lullah (a.s.) m i§~i meselesinde: Enis, yarm o kadma git, eger 
itiraf ederse recmet, buyudugu variddir. Buna gore peyg·amber, recm 
ile birlikte sopa vurulmas1m emretmemi§tir. Bu hukum, obihiinden da-
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ha sonra varid oldugu ic;in bunun kabul edilmesi gerekir. Meselenin nass 
yoniinden izah1 boyledir. Mana baklmmdan izahma gelince; islam hu
kukundaki genel kaideye gore kiic;iik hadd, rbiiyiik haddin ic;erisinde giz
lenmi.§tir. <;iinkii hadd recm ic;in konulmu§tur. Recm ceza.smdan once 
dovmenin recm konusunda bir te'siri yoktur. Bu gorii§ii cumhur-u fu
kaha kabul eder. Onlar peygamberin hadisini kabul etmekle beraber, 
sopanm bilahare neshedildigini veya recm cezasmm ic;ine girdigmi be
lirtirler. Malikiler, Hanefiler, ~atiiler ve Hanbelilerden bir grubun gorii
§ii boyledir. 

Bir iic;iincii gorii§e gore; evli zan] ya§llysa hem dcviiliir hem de 
recmolunur. Eger gene; ise doviilmez sadece recmolunur. Nitekim Ebu 
Zer'den §U mealde bir rivayet nakledilir: Ya§hlara so:r:a vurulur ve recm
olunur, evliler recmolunur, bekara so:r;a vurulur ve siirgiin edilir. Ubeyy 
tbn Ka'b'dan ve Mes'ud'dan da benzer bir rivayet nakledilir. Oyle sam
yoruz ki, bu gorii§iin esas1 ; ya§lmm zina etmesinin mezml1m bir fiil ol
masldlr. Hatta Allah'm Rasulii §6yle buyurur: Uc; k~iye Allah k1yamet 
giiniinde rahmet nazanyla bakmaz ve onlan tezkiye etmez, onlar igin 
elim bir azab vard1r. Zina eden ya§hya, yalan soyleyen hiikiimdara, bii
yiiklenen i§giye. 

Baz1 hallerde verilecek ceza konusunda ihtilaf vardii. Bu ihtilaf; 
ya o hallerin alacag1 §ekilden veya hiikmiin dayand1g1 nass'lardan ileri 
gelmektedir. Biz, bu durumlardan teker teker soz etmeye c;alqacag1z: ' · 

Livata hali : Livatanm zina olarak kabul edilmesi halinde zina ce
zasi verilmesi icabeder. Fakat livatay1 zina olarak kabul edenler, veri
lecek ceza konusunda degi§ik gorii§lere sahiptirler . 

.imam Malik'e gore ; livatamn {!ezas1 mutlak manada recmdir. Fa
il veya mef'ul, ister evli olsun ister bekar olsun. ~afii ve Hanbeli mez
hebinde ise iic; gorii§ vard1r: 

a - Birinci gorii§e gore; livata zina hiikmiindedir, her ikisine de 
zina cezas1 uygulamr, evli ise recmedilir, bekar ise sopa ve siirgiin ceza
Sl verilir. Bu gorii§ sahiplerinin dayand1klan delil, Ebu Musa el-E§'ari'
nin Hz. Peygamberden rivayet ettigi §U hadis-i §erif'tir: Erkek erkekle 
temas ederse her ikisi de zina etmi~ say1llr. Livatamn cezas1 hadd oldu
gu ic;in bekarla evlinin farkh hiikiimlerine sahip olmasl gerekir, c;iinkii 
livata. bir nevi temastlr. 

b - Livata eden recmolunur. Livata edilen ise recmolunmaz, ister 
erkek ister kadm, ister bekar olsun sactece sopa vurulur, siirgiin edilir. 
Evli veya bekar ol:mak bu konuda miiessir degildir. <;iinkii o, onden te
mas i~in soz konusudur. Livata ise arkadan temas oldugu ic;in bu hu
sfista evliligin miiessir olacag1 dii§iiniilemez. ~u' halde livata olunan 
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kirnsenin fiili zina olarak kabul edilmekle beraher beka.nn zinfus1 hiik
miine tabi olur. Qiinkii evlilik arka i<;in degil on i<;in variddir. 

c - U<;iincii bir gorii§ uyarmca; livata eden ve edilenin cezas1; is
ter evli ister bekar olsun her haliikarda oliimdiir. Bu gorii~iin sahipleri 
oliimiin §ekli konusunda iki gruba aynlmaktadirlar: Birine gore· livata 
eden ve edilen recmedilerek oldiirilliir. Digerine gore klh~la oldiiriiliir. 
Livata eden ve edilenin oldiiriilmesi gerektigini .sOyleyen ibn A:bbas 
(r.a.)m Hz. Peygamlberden naklettigi §U hadis-i §erif'tir: Lut kavminin 
~ledigi filii i§leyen kimseyi gfuiirseniz, onu ister fail ister mef'uliinbih 
olsun oldiiriin. Hadis-i §erif'te oldiirmenin muUak manada zikredilme.si, 
klh<;la oldiiriilmesinin gerektigini soyleyenler i<;in delildir. Diger grup 
ise oldiirmeyi recm ile tefsir etmi§lerdir. Qiinkii livatanm ibir temas §ek
li oldugunu ve haddi icabettirdigini, dolayisiyla oldiirmenin zinada ol
dugu gibi recm ile yap1lmas1 gerektigini belirtmektedirler. 

Ebu Hanife 'ye gore; livata, zina cezasma tabi degildir. Livata ede
ne ta'zir cezas1 verilir. Livata eden veya edilenin -Eibu Hanife'ye go
re- Oliinceye, veya tevbe edinceye kadar hapsolunmasmda bir beis yok
tur. Eger livatay1 itiyad haline getirmi§se( hadd olarak degil siyaset 
olarak oldiiriiliir. imam Ebu Yusuf ve Muharruned ise livatay1 zina ola
rak kabul eder ve . zina cezasmm uygulanacagm1 belirterek, evli ise 
recm, evli degilse sopa cezasm1 ongoriirler. 

~ia'nm Zeydiyye kolunda livata konusunda iki gorii§ vardlr. Birine 
gore livata zina hiikmiindedir, evli ise recmolunur, bekar ise sopa vu
rulur. ikincisine gore; livata eden ve edilen her haliikarda oldiiriiliir. 

Zahiri mezhebine gore livata zinadan ayn ibir fiildir ve su<;tur, ta'
zir cezas1 verilir. 

Cumhur-u fukaha'ya gore; mahremiyle zina eden k~iye zina ce
zasi verilir. Evli ise recmolunur, evli degilse so;Ja vurulur ve siirgiin edi
lir. Lakin Ahmed ibn Hanbel gibi baz1 fakihlere gore mahremiyle te
mas eden ki§inin --'-Berra'dan rivayet edilen bir hadise dayarularak
her haliikarda oldiirillmesi gerekir. Berra diyor ki: Bir gun amcama 
rastlad1m beraberinde bir adam var idi. Nereye gidiyorsrun, dedim. 0 
da beni Hz. Peygamber babas1 oldiikten sonra onun hamrmyla evlenen 
bir a;dama yolladi, onun boynunu vurmarrn ve mallm almarm emretti, 
dedi. Ciircani ve ibn Mace kendi ismidlanyla !Ibn Abbas'm rivayet et
tigi bir hadiste Rasulullah'm §6yle buyurdugunu belirtirler: Mahremiy
le temas edeni hemen oldiiriiniiz. 

Zahirilere gore; babasmm kariSiyla temas eden ki§i, ister nikahll 
ister nikahs1z olsun, ister evli ister bekar olsun hemen oldiirilliir, mall 
be§e boliiniir. Temas ettigi kadm ister ann.esi olsun, ister ba§kas1 ol
sun, ister babas1 ona duhul etsin ister duhul etmesin. Babasmm kans1 
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~mda oteki mahremle.riyle temas eden ki§i ----etni!jme veya sthriyyet 
yoluyla mahremleri- zanidir ve zina haddi uygulamr. Bumm sebebine 
gelince; baJbrusmm kansl hakkmda nass varid olmu~tur, yukarda bah
settigimiz Berra'mn hadisi bu husfu;a a~1kllk getirmi§tir. Oteki mah
remlere gelince; bu husllsta sarih bir nass varid olmamt§tLr. Binaena
leyh onlardan biri.siyle zina eden kimse, umfuni hiikfunler geregince 
zani olarak kabul edilir. 

tmam Malik, Ebu Hanife ve Zahirilere gore; her turlii hayvanla te
mas zina olarak kabul edilmez, sadece masiyet olarak kabul edili.r, ta'
zir cezas1 verilir. Kadmm kendisini hayvana kulland1rma hali de b6y
ledir. ~afii ve Hanbeli rnezhebindeki kuvvetli golii§ taraftarlan bu ka
naattadular. 

~afii ve Hanbeli rnezhebinde pek kuvvet kazanmarm§ olan g6rii§e 
gore; hayvanla temas zina olarak kabul edilir. Ancak her ahval ii §art
ta. cezas1 oliirndiir. <;iinkii Raswullah (a.s.) m : Hayvanla temas edeni 
de hayvanl da oldiiriiniiz, buyurdugu rivayet olunmu§tur. §afiilerden 
bir klSffil hayvanla temfun erkegm kadmla ternasma klyas ederek zina 
saymakta ve evli ise recrn, bekar ise sopa ve siirgiin cezasm1 gerekli 
bulmakta.d1rla.r. ~afiilerden bir klsrrn fakihlerin 6ng6rdiigii bu. g6rii§, 
~ia'mn Ze:iruyye kolunca da kuvvetle benimsenen g~tiir. Zeydiyye'
den bir k1srm da tmam Malik ve Ebu Hanife'nin gorii§iiNii benimser. 

~afiiler ve Hanbeliler kendisini bir hayvana kullanruran kad1m, 
hayvanla temas eden erkegin hukrnune tabi tutrnaktadu. Lakin baz1 
~afii fakihleri, kendini hayvana kullandlran kadma sadece ta 'zir ceza
Sl verilebilecegini ifade etmektedirler. 

!slam hukukunun evli (muhsin) ile evli olmayan (gayr-i muhsin) 
ara:smda fark gozettigini birincisine recrn, ikincisine sopa cezfun verdi
gini gorduk. Bu demektir ki; islam hukuku recm i·~in ihsa.m §art kO§
rnaktax:hr. thsan olmaymca recm olmarnaktadlr. ihsa.n, ayru zamanda 
bir milletin unsurlarmm mecmuu olan §artlar }'lgmt demektir. Bu yl
gmdan her biri bizRtihi recrnin vacib olmas1 i~in §art ve illettir. 

ihsanm anlarm:ihsan; liigatta bir engele veya bir korunaga girmek 
~emektir. Nitekim Yuce Allah : «Sizi s1kmt1dan korumas1 i~in ona zrrh 
yapma san'atrm ogrettik.» buyururken ihsan kelimesini kullanmakta ve 
korunaga girrne manasm1 kasdetmektedir. (Enbiya, 80) . Fakat Kur'an-1 
Kerim'de ihsanm bir~ok manas1 vardu. Bunlardan birisi evlenmedir. 
Nitekirn hu rnanada Nisa sfuesinde §6yle buyurmaktadlr: «·Ellerinize 
g~en cariyeler mii:stesna evli kadmlarla evlenmeniz de yasaklandl.:. 
(Nisa, 24) Buradaki evli kadm ta'biri «muhsanatn diye ifade buyurul
rnU§tur. ~u ayet-i celile'de ise ihsan, hurriyet manasma gelmektedir. 

Tefsir, C: XI ; F , 360 
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«Sizden; hiir, inanrm§ kadmlarla evlenmeye gii~ yetiremeyen kimse, el
lerinizdeki ~ canyelerden alsm.» (Ni.sA, 25). 
~u ayet-i celile'de ise, ihsan, iffet manasma kullaml~tJT: «imran'

m klz1 Meryem'i de. 0 ki, iffet.ini korudu. Biz de onun mhmine nlhu
muzdan iifledik.~ (Tahrim, 12). ~:u ayet-i celile'de de ihsan iffet mana
sma kullamlmaktadu: «Bugun sire iyi ve temiz §eyler helal kllmd1. 
Kendilerine kitab verilenlerin yemegi size helaldir, sizin yemeginiz de 
onlara helaldir. Ve mii'minlerden iffetli kadmla.r ve sizden once kitab 
verilenlerden iffetli kadmlar zina etmeksizin, gizli dost tutmaks1zm, 
mihirlerini verdiginizde size heHHdir.» (Maide, 5). ~u ayet-i celile'de ise 
tslam ve evlilik manasma gelmektedir: «Evlendiklerinde zina edecek 
olurlarsa; onlara, hiir kadmlara verilen cezamn yans1 verilir.» (Nisa, 
25). ~u ayet-i celile'de ise ihsan; hiirriyet, lbiilug ve iffet manalarma 
gelmektedir: «Namuslu kadmla~ra iftira at1p ta sonra dfut §Ahid getir
meyenlere seksen sopa vurun.» (Nfu, 4). 

thsi.nm Tiirleri 

Su~lar konusunda ihsB.nm iki ~e§idi vard1r: 

Recm ile ihsB.n ,if·tirR su~u i~in ihsan. Recm i9in ihsB.ndan burada 
st:iz edecegiz, iftira su~'lll i~in ihsB.ndan ise iftirB. konusunu ele ahnca 
bahsedecegiz. 

Recm konusunda ihsan §er'an §U manaya gelir: ~ari'in (~eriatl 

gonderen yaratiCmm, kanun koyucrunun) recmin vacib Olm.asi i~in koy
dugu baz1 niteliklerin toplammdan ibarettir veya zina eden kimsede bu
lundugu takdirde sopa yerine recm cez8.slm gerektiren §artlarm topla
midlr. 

lhsa.nm ~artlar1 

islam hukUk~ulari zina su~unda ihsamn baz1 §artlan konusunda it
tifak e·t~ler, diger baz1larmda ise ihtilaf etmi§lerdir. Biz gerek ittifak 
edilen, gerekse ihtilaf edilen §artlan (ayn olarak) ~ag1da a~Iklayaca
giz: 

a - sahih bk· nikahla temas: 
thsa.n halinin kaim olmas1 i~in, sahih bir nikahla temas durumu

nun bulunmas1 §Mttlr. Aynca temas onden olmahdrr. <;tinku Allah Ra
sulti §Oyle buyurmaktad1r: Evlinin evli ile zinasmda sopa ve recm var
dlr. Evlilik ancak onden temas ile tekevviin eder. 

Temastan hall bir nikah akdinin ihsan saYJlmayacagl konusunda 
. ittifak varorr. is-terse boyle bir nikahla halvet has1l olsun. Keza fercin . 
dl§mda ·bir noktaya temas veya arkadan temas hali de aymd!r. <;tinkii 
btitiin bu fiillerle kadma, duhul vulru'hulmu§ saYJlmaz. Ve ytiz sopa, 
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bir y1l siirgiin cezasma c;arptmlan bekarlar ic;in gerekli olan hadd icab
eder. 

Evlenm~ olarak nitelendirilebilecek tem.as; guslii icabetttrecek §e
kilde olan onden duhuldiir veya ha§efenin fercte goriilmeyecek §ekilde 
kaybolmaSI, yahut inzal ister vaki ' olsun, ister vaki' olmasm ha§efe mik
tanmn ferce girmesidir. ihsa.n halinin mevcud olabilmesi ic;in; yalmz 
bOyle lbir temas kafi degildir. Bununla birlikte birle§menin nikahll ol
masi gerekir. <;iinkii Cenab-1 Allah'm. «Kadmlardan evli olanlann ... >> 

ayetinde kullandigi ihsan, nikah manasmadlr~ E.,<S-er te111A.3., zina gibi 
ni.kahs1z veya §iipheli olursa temas eden ki§i muhsan olmaz. Bu husU.S
ta ihtilaf yoktur. 

Aynca nikahm sahih bir nikah olmas1 da §arttu. ~ayet nikah fB.sid 
ise cumhl1r-u fukahaya gore temas; ihsan halini dog·urmaz. 

Sahih nika.hla temas vaki' olmu§sa - hay1zll veya ihramll- yasak 
bir temas olmamas1 §arttlr. ~ari 'in yasaklad1g1 bir temas, isterse sahih 
bir nikahla olsun ihsan halini ortaya c;lkarmaz. 

b) Ala.! ve balig olmak: K~inin cezaya ehil olabilmesi ic;in runl ve 
balig olmasi §arttlr. Akll ve balig; her sue; ic;in gerekli bir §art olduguna 
gore, ister evli ister bekar olsun, islam Hukukunun umUmi kaideleri 
uyarmca suc;un i§lenmesi anmda suc;lunun akll ve balig olmas1 icB.:beder. 
Ala.l ve balig ihsan ic;in de §arttlr. <;iinkii suc;un i§lenmesi anmda §art 
olmas1, ihs'an ic;in §art olmas1m gereksiz k1lmaz. ~u halde ihsan halini 
ortaya <;Ikaran temasm ak1l ve balig olan birisinden has11 olmas1 §art
tir. Eger c;ocuk veya deli temas eder, soma biiluga erer veya aklllamrsa 
gec;mi§teki bu tern.astan dolay1 muhsan say1lmaz. Eger zina ederse muh
san birisi gibi cezaland1nrlar. ~afli mezhebinden taz1 fakihler - ki bun
larm gorii§ii ~·afii mezhebinde pek kuvvet kazanmaml§tir- billugdan 
once ve delilik esnasmda temas eden ki§inin muhsan say1lacag1 gfuii
§iindedirler. Onlara gore, c;ocuk biiluga erdikten veya deli iyi olduktan 
sonra zina ederse biilug ve ifakattan sonra yeni bir temasa gerek kal
madan recmedilmesi gerekir. Delilleri ise §Udur: Biilugdan once veya 
delilik esnasmda yap1lan temas normal bir temas oldugundan bununla 
ihsan halinin tekevviin etmesi gerekir. Zira biilugdan once ve delilik 
esnasmda nikah sahih olursa temasm da buna bagll olarak sahih ol
masi gerekir. Bu gorii§ taraftarlanna §Oyle kai§Illk verilmektedir. Recm, 
evli kadm ic;in konulmu~ bir cezad1r. Evlilik biilugdan once ve delilik 
esnasmda has1l olan bir hal olsayd1 c;ocugun ve delinin recmedilmesi 
icabederdi ki, kimse boyle bir gorii§ one siirmemi§tir. Aynca ihsa.n ile 
ihlal (helal k1lma) arasmda fark vardrr. Her ihlal ihsaru dogurmaz. Kal
dl ki ihsan, recm ic;in ~rttlr. Eger ihlal ihsan yerine ka.im olsaydi, ih
san §artl ic;in gerekc;e kalmazdl. 
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c) Temas halinde iki tarafta. kemalin bulunmas1: 
Veya bu ba§llg1 §6yle de ifade edebiliriz; ihsan halini doguran te

mas esnasmda, tenlAs eden ve edilende ihsarun §artlan bulunmahdrr. 
Mesela akllll kadm, ak1lh erkekle temas etmi§ olmahchr. Taraflardan 
birisinde bu §artlar bulunmazsa her ikisi de muhsan saJllmazlar. Mesela 
suc;lu, evli ve kans1yla bk nika.h akdetmi§ oldugu halde kadm deli veya 
ktic;ti.k c;ocuk ise suc;lu muhsan sayllmaz. Kendi ne kadar akll ve balig 
olursa olsun muhsan degildir. Ebu Hanife ve Ahmed ibn Hanbel'in gO
rti.§ti budur. 

imam Malik ~§lerden her ikisinin de muhsan saJllmasl ic;in; ikisin
de de ihsAn §8J'tlarma gerek gormez. E§lerden birisinde ihsAn §artlan
run mevcud olmas1 yeterlidir. imam Malik e§lerden birisinde ihsan §artl 
bulundugu takdirde obtirtinde ih.san §artmm bulunup bulunmamasml 
nazar-1 i'tibAra almadan ikisini de muhsan olarak ka.bul eder. ~u hal
de tnlfl.m Malik'e gore; erkegin muhsan say1labilmesi ic;in, -temas ettigi 
kadm ister c;ocuk ister deli olsun- erkekte ihsan §artlarmm bulunmas1 
yeterlidir. Kadmm muhsan say1labilmesi ic;in; tmam Malik'e gore; ih
san ic;in gerekli §artlan bulunm.as1 ve temas eden erkegin deli de olsa 
btiluga ermesi yeterlidir. 

~afii mezhebinde iki gori.i§ vard1r. Birinc!si; Ebu Hanife ve Hanbel'
in gori.i§tine uyar, ikincisi ise Malik'in gorti§iine uyar. 

~ia'mn Zeydiyye kolunda; yukardaki iki gorii§e ilaveten, iic;tincii 
biT gOrii§ daha vardu ki buna gfue deli, hie; bir §ekilde ak1lh birisini 
muhsan k1lamaz. 

E§lerin ikisinde de ihsanm §artlarrmn tam olarak bulunmas1ru §art 
kO§alllar, gori.i§lerini §U nedene ctayanrurmaktad1rlar: E§lerin her iki
sinde de bu niteliklerin ·bulunmrus1, onlann halinin kemaline ve her 
iki tarafm da isteginin tam olarak mevcudiyetine delalet eder. Bu §art
lardan birisinin veya bir klsmmm bulunmamas1 bu kenlAlde eksikligin 
ifadesidir. Kiic;iik c;ocukta veya delide §ehvetin bulunmamas1, erkegin 
kemale ermesine imkan buakmaz. Muhsan olan ki§inin halinin kemali 
esas almarak cezasl aglrla~tmllr ki, bu ozellik onu haram dii§iincesin
den uzakla§tmr. 

d) Miisltiman olmak: 

Ebu Hanife ve MAlik'e gore ihsanm §artlarmdan biri de; miislti
manhktlr. Delilleri ise Huzeyfe'nin ehl-i kitab'ta.n bir kadmla evlenme 
konusunda RasUlullah (s.a.) ile isti§are ettigi zaman buyurdugu §U ha
dis-i §erif'tu: Vazgec; ondan, c;tinkii o seni muhsan k1lamaz. ~afii ve 
Hanbel ise, ihsfm ic;in mtisliimanhg1 §art k~mazlar. Hanefilerden Ebu 
YU.Suf da bu gorti§tedir. Bunlarm delili de Rasulullah (a.s.) m iki yahu-
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diyi recmetmesidir. E:ger ihs2n ic;in islam §art olsayd1; Hz. Peygamber 
onlan recmetmezdi. Kald1 ki bilumum dinler aynen mtisliimanhk gibi 
zinay1 yasaklar. Zahiri mezhebi ve Zeydiler de, ~fii ve Hanbelilerin go
rii§iinii benimserler. 

Bu ihtilaftan netice olarak §U durum ortaya ~1kar. Ehl-i Kitab'dan 
bi.r kadmla evlenmi§ olan bir kirnse zina ettigi zaman Ebu Hanife'ye 
gore; recmedilmez, c;iinkii muhsan olarak kabul edilmez. Zira ehl-i ki
tab'dan bir kadm, miisliiman bir erkegi muhsan kllamaz. Eger imam 
Malik, ~lerde kemali §art ko.~masayd1; ayru hiikiim onun gorii§iine qe 
uyacakt1. Fakat imam Malik kemali §art k~tugu ic;in ona gore ehl-i 
kitab'dan bir kadm, miisltimam muhsan k1lar ve ehl-i kita.b'dan bir ka
dmla evli bulunan miisliiman zina ederse recmolunur. ~afii, Hanbeli, 
Zahiri ve Zeydilerden baz1larma gfue de ehl-i kitab'dan bir kadmla evli 
bulunan miisliiman zina ettigi takdirde recmolunur, c;iinkii onlar ihsfm 
ic;in islam'1 §art ko§mazlar. 

Yukanda ihsan ic;in gerekli olan §artlardan ittifak ve ihtilafh olan 
husfrslan ag1kladlk. islam hukukc;ularmdan baz1lan e§leriri muhsan 
sayllabilmesi ic;in bu §artlarm ikisinde de bulunmasim gerekli goriir
ken, fakihlerin c;ogunlugu zina edenlerden her birinin recmedilmesi ic;in 
ihsam §art ko§mazlar. Zina edenlerden ihsan §artlarma hruz bulunan
lar re~molunurlar. Zina edenlerden birisi muhsan digeri muhsan degil
se , muhsan olmayana sopa vurulur. 

Zinii Fiilinin Delilleri 

Hadd cezas1 uygulanacak zina suc;u, ancak §U hususi delillerle is
bat olunur: 

1 - ~ehadet 

2 - ikrar 
3 - Karineler 
4 - Lian 

Biz, bu delillerden her biri iizerinde ayn ayn duxac&g!z. Fakat §U
nu hemen ifade edelim ki, karinel&le isbat konuSIU ihtilafhdlr. 

1 - eeha.det 

islam Hukukunda ittifakla kabul edilmektedir ki; zma suc;u dort 
§il.hidin §ehadetiyle isbat edilir. Bu konuda ilim ehli arasmda hie; bir 
ihtila.f yoktm, dolaYJSiyla icma' yapllmi§tir. Bu husllsta Yiice Allah §Oy
le buyurmu§tur: «Kadmlanmzdan fuhw~ ya.panlara kar§l ic;iniz:d.en dart 
§ahid getk'in. Eger onlar §ehadet ederlerse, oliinceye veya Allah onlara 
bir yol gasterinceye kada:r evlerde (gozaltmda) tutun.)) (Nisa, 15). Bir 
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diger ayet-i kerime'de ise §oyle buyurulur: ccNamuslu kadmlara iftira 
atlp ta sonra dort ¢hid getirmeyenlere seksen degnek vurun ve onlann 
¢hidllgini asla kabu~ etmeyin. <;iinkii onlrur dogru yoldan ~lknn§ kim
selerdir.» (Nur, 4). Bit' diger ayet-i celile'de ise §Oyle buyurulmaktadrr: 
«Ona dort §8.hid getirmeleri gerekmez miydi? Mademki §ahidleri geti
remediler o halde onlM" Allah yamnda yalanc1lann ta kendileridir.» 
(Nftr, 13) . . 

Siinnet-i Seniyye de Kur'an'm bu naslanm te'kid etmektedir. Bun
lar arasmda Sa'd ibn Ubacte'nin Rasulullah (a.s .) a soyledigi §'U seze, al
dlgl kar§lllk yer alrr : Goriiyor musun, eger ben kM'lffila· bera:ber bir er
kek goriirsem dort §ahid getirinceye kadar flrsat rm verecegim? Allah'
m Rasulii buna §U kar§1hg1 vernli§tir: Evet. 

~iiveyk ibn ~ahma Hila! ibn Umeyye'nin kansma iftrra attlgmda, 
Rasulullah (a.s.)m §Oyle buyurdugu rivayet olunur: Ya delil getirecek
sin ya da beline s019a vurulacaktlr. Bir ba§ka rivayette de bu ifade §U 
§ekilded.ir: Ya dort §ahid getireceksin ya da beline sopa vurulacakt1r. 

Elbette herkesin §ehadeti kabul edilecek degildir. ~ehadeti kabul 
edilecek kimse ozel §artlan haiz kimsedir. Bu §artlardan bir k1sm1 umil

-midir ve her §ehadette bulunmas1 laZimdlr. Bir kiSrm ise husfusidir ve 
sactece zin'a konusundaki §ehactette bulunmasi gerekir. 

~ahidligin Umumi ~artlan : 

~ahidligin herkeste bulunmas1 gereken §artlan vard1r ki bunlar ko
nusu ne olmsa olsun her nevi §ehadet ic;in gereklidir. Bunla!r a§agldaki 
§ekilde sualanabilir: 

a) Biilug: 

~ahidin baiig olmas1 §arttlr. Balig olmayan kimsenin §ehadeti ka
bul olmaz. isterse durumu icab1 gordiigii olay1 zihninde muhafaza edip 
§8.hidlik g6revini ifa edecek durumda olsun ve hali adruet ehline yara
§IT bir hal olsun. <;iinkii bu hrtslista Yiice Allah sarih olarak §Oyle bu
yuxmaMadir: · ccErkeklerinizden iki de §ahid yapm. Eger iki erkek bu
lunma.zsa ¢hidlerden raZI olacagm1z bir erkek, biri unutrugunda digeri 
ona hatulatacak iki kadln olabilir.» (Bakara, 282). Qocuk erkek saYJ
lamaz ve §ehacteti konusunda nza gosterilemez. Allah 'm Rasillii de bir 
hadis-i §erif'de §Oyle buyu:rur: Uc; ki§iden kalem kalkml§trr: Biiluga 
erinceye kadar c;ocuktan, uyanmcaya kadar uykulu.dan, ay1lmcaya ka
dar deliden. Hem c;ocuk kendi malm1 koruyacak ehliyette kabul edile
mez. Kendi mallm korumasmdan emin olunamayan birisinin ba§kasl
run h!u.kukunu korumas1ndan emin olmak miimkiin degildir. <;ocugun 
mall konularda §eh:adeti kabul edilmedigine gore, cinai konularda §e-
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M.detinin kabul edilmemes.i daha evlarur. <;.i.inkii . birincisinde rnalm 
telef olmas1 ooz konusu iken, ikincisinde carun veya ruzvun telef olma.Sl 
saz konus.udur. 

islam Hukukunda genel kaide; biiluga enneyenlerin §ehadetinin 
kabul edilemeyecegi konusunda ise de imam Malik, bu kaidenin istis
nasi olarak; ~ocuklann ozel §artlar dahilinde kendi aralanndaki kan 
konusun.da. §ehadetinin kabul edilebilecegini one siirer. Bu ozel §a~la
rm onemlileri §unlardJJT: ~ahid, §eha.deti icra edecek gii~te yani miimey
yiz olmalldlr. Ha.diseyi biiyiik birisi gi:innemi§ olmalldlr. imam Malik bu 
gibi hallerde ~ccugun §ehadetine cevaz vermi§tir. Hanbeli mezhebinden 
bir rivayette, Maliki mezhebinin gorii§ii benimsenmektedir. Yaralama 
vak'asmda, ~ocuk vak'anm ge~tigi yorden aynlmazdan once. §ehad.et 
ederse §eha.deti kabuldti.r. Qi.inkii vak'a yerinden aynlmazdan once gor
diiklerini soylemesi miimki.indiir. Eger vak'a mahallinden aynlacak 
olursa, §ehadeti kabul edilmez. <;iinkii telkin altmda kalmas1 miimki.in
diir. Ahmed tbn Hanbel'den nakledilen ii~i.incii rivayete gore, ~ocugun 
§ehadeti on ya§mda iken kabul edilir. Lakin baZI Hanbeliler bu rivaye
ti hadd ve kl:sas su~larmm dl§mda kalan su~lara tahsis etmektedirler. 

Zeydiyye mezhebinde pek kuvvet kazanmami§ bk gorii§ uyannca, 
~oc~ann birbiri aleyhindeki §ehadetlerine cevaz verilmektedir. Anca.k 
bu, vak'a mahallinden aYII1.lmazdan once soz konusudur. Zeydilerden bir 
k1sm1 'bu gorii§ii te'vil ederek, §ehadeti hiikfun i~in degil us.lanma i~in 
kabul ettiklerini bildirkler. 

b) Alnl: 

~ahidin ak1lll olmas1 §artt1r. Akllll demek; aklen vazifesini bilen, 
zaruri ile zarfui olmayan1, miimki.in ile miimteniyi, kendis.i i~in ~ogun
lukla zararh olanla faydall olam frurkeden kimse demektir. ~u hal.de 
delinin ve bunagm §ehadeti kabul edilmez. Lakin zaman zaman cinnet 
ge~iren kimsenin, ifakat halinde yapt1g1 §ehadet kabul olunur. Delinin 
§ehadetinin kabul olunmayacag1 Rasillullah (a.s.)m §U hadis-i §erifiyle 
a\!Ik~a belirtili:r. U\! kimseden kalem kalkml§t1r: Biiluga erinceye kadar 
~ocuktan, uykudan uyanmcaya kadar uyuyandan, aYilmcaya kadar de
liden. Aynca delinin §ehadetinin ka'bul olmayl§I, c;ocugun §ehadetinin 
kabul olmayt§mm dayand1g1 sebeplere istinad eder. 

c) Muhafaza: 

~ahidin §ehactetinin kabul edile_bilmesi i~in; §ehadeti muhafazaya 
kactir olmas1 §arttrr. Goziirtun ili§tigi olay1 anlamas1, soyledigine giiveni
lir olmas1 gerekir. Eger gordiigii olaYI anlayamayacak ve haf1zasmda 
muha.faza edemeyecek bir halde ise, §ehadeti kabul edilmez. Unutkan-
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hk ve kesret-i galat da gaflete eklenir. Az galat yapan kimsenin §eha
deti kabul olunur. <;tinkti galattan uzak bir ki§i dti§tintile~J,Uez. 

Gordtigti olaYl kawayamayan kimsenin - iste:rse adalet sahibi ol
sun- §ehadetinin kabul olmayl§mm nedeni s<:iyledigmden emin olun
mamasidlr. Adil olmas1 bile bu sebebi ortadan kaldmna.z. Mesela tam
madlgl kimse hakkmda §ehadet yapabilir veya §ehadet ettigi kimseyi 
belirsiz bir adla c;aguabilir. Keza kendisine soyleneni tekrarlamak ve 
telkin altmda kalmak ihtirnali bahis mevuu olabilir. Fakat soylediginde 
kari§lkllk olmayan ki§inin §ehadeti kabul olunur. Ben falan §ahsm, fa
Ian §ahsl oldfudtigtinti gordtim veya falan §ahsm falan §ahsl c;ignedigi
ni m~ahede ettim, gibi kesin konu§IDalan kabul edilir. 

Hanefi mezhebinin me§hfu imamlarmdan Ebu Yusuf'un; gordtigti 
olay1 kavrayamayan ki§ilerin §ehadetine cevaz vermedigini naklederler. 
Ona gore tactil, gor~ ve tedbiri gerektirir. Halbuki boyle bir ki§inin, go
rti§ ve tedbir sahibi olmas1 soz konusu olamaz. Hanefi imRmlanndan 
Muhammed oruC'Uilu tutan, ibMetini yapan fakat gorti§ti kesin olmayan, 
fazla yanll§ yapan ki§inin §ehadetini kabul etmez ve onun §ehadet ko
nusunda fas1ktan daha kotti oldugunu belirtir. 

Zeydiler ise, unutkanllg1 ve yamlg1s1 · c;ok olan ki§inin §ehadetini 
reddederler. Eger ki§inin unutkanllg1yla zabt1 mtitesavi olursa, Zeydi
lerin ekseriyeti onun §ehadetini dogru saymazken, azmll~ §ehadetinin 
ictihM konusu oldugunu kabul ederler. 

d) Soz: 

~ahidin konu§abilecek kudrette olmasi §arttlr. Eger dilsiz olursa 
§ehadetinin kabulti husU.sunda ihtilat vard1r. Malikiler, ~areti anla§Il
dlgi takdirde dilsizin §ehadetini kabul ederken; HanJ::eliler i§areti an
la§llsa bile dilsizin §ehadetini kabul etmezler. Ancak yazacak gtic;te olur 
ve yaz1yla yazarsa o zaman §ehadetini kabul ederler. Hanefiler ise dil
sizin §ehadetini, gerek i§aret gerek yaz1 ycluyla clsun kabul etmezler .. 
~fii mezhebi mensublan dilsizin §eha.deti konusunda degi§ik gorii§lere 
sahiptirler. Bir kJ.Sml dilsizin i§aretinin; konu§3.Illn ifooesi gibi oldugun
dan, nikah ve bo§anmada aym §ekilde degerlendirildiginden §ehactetini 
kabul ederken, baz1lan kabul etmezler. Onlara gore; dilsizin ifadesi za
ruret oldugu ic;in ifade yerine kaim olmu§ ve evlenme ve bO§anmada 
zarfuet ytiztinden kabul edilmi§tir. <;tinkti evliligi veya ~anmaYl ka
bul veya reddi a.ncak i~ret yolu ile anla§Ilabilir. Halbuki §ehadet konu
sund2, dilsizin ifactesini kabul etmeyi gerektiren bir zaruret yoktur. Zi
ra dilsizden ba§kasl konu§arak §ahldlik yapabilir, binaenaleyh i§aret 
§ehadette caiz olmaz. Zeydiyye mezhebinin de iki gorii§ti vardlr. Birin-
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cisi, dilsizin ~ehadetini hi~ biT §ekilde dogru saymazken, ikincisi do~ 
kabul etmektedir. 

e) Garme: 

f}ahidin §ehadet ettigi §eyi gormesi §artttr. Eger ~hid kor olursa, 
§ehadetinin kahulti hususunda ihtilat vard1r. Hanefilere gore, korun §e
hadeti kabul ol.maz. <;unku §ehadet ed.ebilmek i~in §ilhidin lehinde veya 
aleyhinde §eha.det ettigi §eyi gormesi gerekir. Korler ise ancak sesten 
tefrlk yapabilirler. Bu yuzden onlarm se~me kabiliyeti §iiphe goturur. 
Hanefiler vak'a anmda gozu goren fakat §ehadet anmda kor olanm §e
hadetini kabul etmezler. Hatta onlar §ehadeti eda ettikten sonlfa fakat 
hiikmiin verilmesinden once kor olan §Ahidin §ehadetini kabul ederler. 
Zira Hanefiler §Ahidin §ehactette ehliyetli olmas1 ve §Ahidin §ehactetinin 
ge~erli saytlabilmes.i ic;;in; hukum anmda §ehadet ehliyyetine haiz ol
masml §art kO§arlar. Aslmda Hanefi mezhebi prensib olarak gerek gar
me ve gerekse ~itme yoluyla yap1lan §ehactette korlerin §ehil.detini ka
bul et.mez. Fakat lmam E:bu. YU.Suf, duyma yoluyla k6riin §ehadetini ka· 
bul eder. Ona gore olaym i§lendigi vaki·tte gozu goren, fakat §ehadeti 
eda zamanmda gozti kor olmu~ olan kimse hasunlan adlan veya soyla
nyla ta.myonsa, gorme yoluyla §ehadet edilebilecek konularda da §eha
detini kabul eder. imam Zufer'e gore; korlerin §ehacteti sMece nese·b ve 
6Hiin gibi duymaya dayall husl1slarda ve hadd ve klsasm dl§mdaki ko
nularda cruzdir. Ebu Hanife'nin de bu gor~te oldugu bir rivayettir. 

Malikiler; s6zlerle ilgili konularda korlerin §ehactetini kabul eder
ler. isterse olay1 gozu gormezken m~ede etmi~ olsun. Yeter ki sesle
ri birbirine kar~tumayacak §ekilde zeki ve lehinde ve aleyhinde §ehadet 
ettigi konuyu kesin olarak bilsin. Eger bu hrusU.Sta §Uphe 50z konusu ise, 
§ehadeti kabul degildir. Korun gozle goriilen konulardaki §ehactetine 
gelince, olaym ge~tigi zamanda gbrmekte olup, bilahare gozii k& ol
ma.st halinde ve lehinde §ehadet ettigi §eyi, ad1 ve soyuyla ta.mmas1 ve 
bu noktada kesin bilgiye sahib Olmasl halinde kabul edilebilir. f}afiilere 
gelince; soy ve 6liim gibi kulaktan duyma yollarla isbat edilen konular
da koriin §ehadetini kabul ederler. <;iinku kulaktan duy.ma konularda 
korlerle, gorenler arasmda fark yoktur. Fakat oldurme ve gasb gibi go
rerek bilgi sahibi olunabilen fiillerde amanm §ehactetini kabul etmez
ler. Keza al~-ver~. ikrar, nikah ve bo§anma gibi aleyhinde §ehactet edi
len kimse, §ahid olan amanm elinin altmda degilse §ehadeti caiz olmaz. 
<;iinku bu durumda amamn §ehacteti sactece ses yoluyla bilgiye dayana
caktlr, sesler ise birbirme benzer. Fakat aleyhinde §ehadet edilen k~i 
amanm elinin altmda ise ve amacta, adam ya§ad1g1 beldeden aynlmadan 
once hakkmda §ehadet etmi§se §ehadeti bilgi ve yakine dayand1g1 ic;;in 
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kabul olunur. ~yet hasunlar ad ve soyla ama taJrafmdan billiniyorsa ve 
va.ki olay amanm goziiniin gordiigii zamanda cereyan etrni§se §ehadeti 
kabul olunur. Veya aleyhinde §ehadet ettigi ktmse goz:ii kor olduktan 
sonra elinin altmdan aynlmam~sa yine ~ehadeti kabul olur. §afii mez
hebine mensub bazl fakihler, ses yoluyla tamndlgl takdirde· amanm 
mutlak manada s6zlii olaylar i<;in l§ehadetini kabul ederler. 

Hanbeliler; sozlii fiillerde mutlak olarak amanm §eha.ct.etine cevaz 
verirlerken, fiili konulardaki §ehadetini; aleyhinde §ehadet ettigi kim
seyi adl ve nesebiyle tamd1g1 takdirde ve kor olmazdan once vak'aya 
§8.hid olmu~ kabul ederler. 

Zeydiyye mezhebi; hemen hemen §afii mezhebinin aymd1r. Bu mez
hebde prensib §Udur, §ehadetin edas1 anmda gormeyi gerektiren fiille!r
de koriin §ehadeti caiz olmaz. ~ehadetin edasl amnda muayeneyi gerek
tiren bir konuda §ahidlik yap1yorsa, aleyhinde §ahidlik yapt1g1 nesne 
elinin altmda bulundugu ve onu gozii kor olmazdan once bildigi tak
dirde sahih olur. Miinazaa konusu olan bir elbise gibi. Aksi takdirde 
sahih olmaz. Eger §ehadet esnasmda muayene laz1m degilse -soy ve 
nikah gibi- duyn~a yoluyla isbat edilen bir husus L~ gozii kor olmaz
dan on:ce §ahid oldugu vak'alarda §ehadeti kabul edilir. Bunun d!§m
dakiler kabul edilmez. Zira yalmzca sese dayah olarak §ehadet sahih 
olmaz. Lakin Zeydilerden baZISl, ama sesi kesin olarak tamd1g1 takdir
de §ehadetini kabul ederler. 

Zahiri mezhebi mensuiblan ise, amamn §ehadetini hem sozlii ve 
hem de fiili konularda mutlak olarak kabul ederler. Kor olmazdan on
ce mii§ahede ettigi vak'alarda §ehactetini kabul ederek, seslerin birbiri
ne benzedigini one eiirenlere §ekillerin de birbirine benzedigini one siire
rek kar§I <;Ikarlar. Gerek goz sahibi. gerekse gozsiiz kimselerin ancak ke
sin olarak gordiikleri ve §iiphe etmedikleri konuda §ehadetleri kabul 
olur, derler. ~ayet amanm konu§tugu kimselerle ilgili s6zii yakin de
recesinde sahih saJllmasaydi, kans1yla temas etmesinin helal olmamasl 
gerekirdi. <;iinkii ecnebi olmas1 her zaman irnkan dahilindedir. Keza 
ba§ka birisine bor<; vermemesi gerekir, <;iinkii bor<; verdigini sand!g1 
kirnsenin dl§mda btri olabilmesi muhtemeldir. Hi<;· bir kimse ile all§· 
veri§ etmemesi gerekirdi. Yiice Allah belgenin kabuliinii ernretmi§ fakat 
ama veya goren diye bir aJlnm yapmami§tlr. Halbuki Yilce Rabburuzm 
bir §eyi unutmas1 ihtirnal dahilinde degildir. 

f) Adalet: 

§ahidin adAletli olmas1 konusunda hi<; bir ihtilat yoktur. <;iinkii 
Yiice Allah, bu husllsta §Oyle buyurmaktad1r: «Erkeklerinizden iki de 
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§ahid yapm.>i (Bakara, 282). ((Size fas1k bir adam bir haber getirdigt 
zaman onun dogrulugunu ara§tmn.» (HucuJ"at, 6). 

~u halde §am yuce olan Allah, adalet sahibi kimsenin §ehAdetini 
kabul buyurmu§ ve fas1kln haberini iyice ara§tlT'mayi emretmi§tir. Bi
lindigi gibi §ehadet de bir haberdir. 

RasUlullah (a.s.)m §6yle buynirdugu rivayet olunur: Gerek erkek, 
gerek di§i hainin §ehadeti de caiz olmaz. Karde§ine kin besleyen ki§i
nin §ehadeti de kabul olmaz. Bir ev halkmm kendisine infak ettigi kim
senin §ehacteti de caiz degild1Jr. Aym hadis bir ba§ka rivayette de §Oy
ledir: Gerek erkek, gerekse kadm hain ve zaninin §ehadeti kabul olmaz. 
Karde§ine kin besleyenin de §ehadeti caiz degildir. 

Baz1 islam hukuk~ulan hiyanetin, Allah'm kullanna yerine getir
melerini veya sakmmalanm emir buyurdugu butun fariza ve emirleri 
ihtiva ettigini belirterek, sadece insanlann saklanmaslm istedikleri ema
netlere hiyl\net §eklinde yorumlamazlar. Bu yorurnu Ytice Allah'm: 
«Biz emaneti goklere ve yere sunduk. » (Ahzab, 72) ayeti de te'yid eder. 

Malikilerin tarifine gore adalet; buytik gunahlardan saklnmak ve 
ku~uk gtinahlardan korunmak husUsunda dini muhafazakarllk, ema
netin edas1 ve iyi muameledir. A®let; insamn ibactetine. hi~ bir gtinah 
kaTI§tlrmamasi degildir. <;unkii insamn taatma hi~ bilr gunahl kan§
tlrmama:si, ancak belirli say1daki sadlklarm ve Allah dostlannm muk
tedir olabilecegi ve bunun dl§mdakilerin gucunun haricinde bir haldir. 
Lakin vaktinin ve hallerinin ~oguruugunu taatla ge~iren, buytik gi.in.ah
lardan ka~1mp ,kti~tik giinahlan terketmeye ~all§an kimse adil SaJlllT. 

Hanefiler ise adaleti; islami emirler dogrultursunda ha11eket etmek, 
aklm i ~ictalini muhataza etmek ve arzulara kar§I koymak diye if a de 
ederler. Onlara gore adaletin kemali i~in bir s1mr yokturr. Adaletin ka
bul edilmesi i\!in en alt s1mr olarak ta din ve aklm, arzu ve heveslere 
hakimiyetini benimsemektedirler. Hanefilere gore actalet, kanma ve Ir
zina harfuzru girdirmemedir. A<lil ki§i, buyuk gtinahlardan ka~m1p ku
~Uk gtinahlarda 1srar etmeyen kimsedir. iyi hali kotu halinden fazla, 
dogrusu yanll§mdan ~ok ve mertligi a~1k olan ki§idir. 

:§atiiler ise adaleti; buytik gtinahlardan ka~mmak ve ku\!Uk gunah- · 
larda 1srar etmemek diye ta 'rif ederler. Onlara gore buyuk gtinahlardan 
ka~1mp, kii\!tik gtinahlarda ISrnr etmeyen ki§i actildir. Buyiik giinah
lardan k~m1p kii~tik gtinahlan ---devamll olarak degil arasua- i"?leyen 
ki§i fas1k olarak kabul edilmez ve §ehacteti reddolunmaz. Zira taatta en 
derin noktalara gidip hi~ bir gtinah i§lemeyen kimse bulmak mtimkiin · 
degildir. Lakin ki§inin -ku~Uk gtinahlarda ISran- ~ogunlukta ise fa
slk olarak kabul edilir ve §ehacteti reddolunur. Qiinku kii~Uk giina.hlarda 
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fazlallga .cevaz veren ki§i, yalan §ehadete de miisaade edebilir, dolayi
siyla hiikfun, ki§inin fiillerinin <;:og-tmluguna baglamr. 

Hanbeliler adaleti §Oyle ta'rlf ederler: Adalet; k~inin §ahsi ahva
linde dogru, soz ve fiilerinde dengeli olmas1d1r. Bunun it;:in iki §eyi 6lt;:ii 
ahrlar: 

Amellerde salih olmak. Miiekked siinnetleriyle beraber farzlan eda 
etmek. Binaenaleyh Hanbelilere gore; farzm ve miiekked siinnetlerin 
terkini adet ,haline getirenlerin §eha,deti kabul olmaz. Bir b~ka a<;Idan 
ifade etmek gerekirse haramiardan sakmma da diyebiliriz. Biiyiik gii
nahlan i§lemeyen ve kiic;iik giinahlarda da ISrar etmeyen ki~ide a::lale
tin birinci §lkkl mevcuddur. 

Mertlik (miiriivvet); ki~iyi giizelle§tiren ve siisleyen iyi fiilleri i§
lemek, onu alt;:altan ve lekeleyen kotii fiilleri terketmektir. 

Gorilliiyor ki, yukanda gorii§lerini serdettigimiz mezheb fakihleri, 
miiriivveti adalet §artma baglamaktadrrlar. <;iinkii miiriivveti terk; di
ni emirleri ifa etmeme anlamma geHr. Halbuki bu, adaletin geregidir. 

Malikilere gore miiriivvet; terki miiba.h olan ve orfen zemmolunan 
fiillerden ka<;:mmakt1r. Mesela t;:Iplak ayakla gezmenin kmand1g1 bir 
rnemlekette ayakkabisiZ dcla!imak gibi. Veya i§lenmesi miibah ol::lugu 
halde orfen mezmilm olan fiili terketmektir. <;ar§Ida ve yabanc1 diyar
da olmad1g1 halde fmnda yemek yemek gibi. Miiriivvet denince elbise 
temizligi kasdolunmaz. Binekle aletin baklmhhgi ve yeniligi muraj edil
mez, aksine c;irkinliklerden korunmak ve iyilikleri benimsemek, dili mu
hafaza etmek, ahlaks1zhk ve edepsizlikten kat;:mmak gibi hailer kasdo
lunur. Her tiirlii kotii huylan terketmek ve dinen uygun goriilen fiil
leri birlikte i§lemek miimkiin olmayan - bizatihi haram olmasa da
fiilleri terketmek kasdolunur. 

Hanefilere gore miiriivvet; insam fazilet ehlinin yamnda mertebe 
bak1mmdan dii§iirebilecek davram§lardan ka9mmaktir. Bir kavle gore 
miiriivvet: iyi ahlak, lisam muhafaza, c;irkinliklerden kat;:mma, edepsiz
liklerden uzakla§ma ve her tiirlii kotii huylardan ka9mmad1r. tmam Mu
hammed'e gore miiriivvet; din ve salah halidir. 

~afiilere gore miiriivvet; insanhkt1r. Kelime olarak ~i ve insandan 
tiiretil~tir. ~afiilere gore insanllg1 terkeden k~inin, yalan §ehad..et
ten kac;mmas1 te'min olunamaz. <;iinkii ki§iligi terk konusunda insan
lardan utanmayan kimse ne yaptigma aldm§ etmez. Bu husfuta ~afii
ler; Ebu Mes'ud el-Bedtri'nin Rasulullah (a.s.)d.an rivayet ettigi §U ha
dis-i §erif'i delil gO.sterirler: Peygamberlik wziinden insanlara ilk ola
rak ula!ian ~udur: Utanmazsan istedigini yap. 
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Hanefilere gore miiriivvet; insanlan giizelle~tirecek, siisleyecek dav
;ran~lan benimsemek ve kotiile§tirecek davran~lardan kac;mmakt1r. Ve
ya insanm kmanmasma sebep olacak her tiirlii fiil, soz ve davram§lar
daki siiflilikten uzakl~maktlr. 

Zeydiyye mezhebine gore adalet; dinen yasak olan fiillerden uzak
la§IllaktJ.:r. ~u halde dini yasaklardan uzakla§lllak, onlara gore adaletin 
temelidir. Zeycliyye mezhehi mensfrblarmdan baz1lan ise ada1eti ~oyle 
ta'i!if ederler. Takva ve miiriivvet riayettir. 

Zahiri mezhebi mensublarma gore adalet; biiyiik giina.hlan kesin 
olarak i~lememek ve kiic;iik giinahla:n ac;1kc;a irtikab etmemektir. Onla
ra gore, Allah Rasilliiniin biiyiik diye nitelendirdigi giina.hlar; biiyiik gii
nahlar veya hakkmda azab tehdidi varid olan fiillerdir. 'Kiic;iik giinah 
ise; hakklnda azab tehdidi varid olmayan fiillerdir. Zahiri mezhebl 
mensublan, actaletin tahakkuku ic;in miiriivveti §art ko§mazlar. Ve yal· 
mzca taat ve giinahlardan kac;mmakla yetinirler. <;iinkii miiriivvet ta
attan doguyorsa, taat olunca miiriivvete gerek kal:maz, derler. Eger mii
riivvet taattan dogmuyorsa, dini emirlerde miiriivveti §art ko§mak caiz 
olmaz, c;iinkii. miiriivvet ne Kur'an'da ne de Siinnet'te varid olmu§tur. 

islam huklikc;:ulan, adaletin siibutu konrusunda ihtilaf etmi§lerdir. 
Ebu Hanife ve Za.hirl mezhebi mensublanna gore, §ahidin yalancillgi 
isbat edilinceye kadar adaletin varoldugu farzedilix. Yani aleyhinde §e

hadet yap1lan kimse, ~ahidi yalanc1llkla itharn etrnezse ha.kimin adalet
li olup olmarn.asma bakmadan §ahidin §ehaietini hakimin kabul etme
si gerekir. Ebu Hanife'nin delili 'Rasulullah (a.s.)tan nakledilen §U ha
dis-i *rif'tir : tnsanlar birbirleri hakkmda adalet sahibidirler. Ancak 
iftira ederek hadd cezasma c;arptmlmi§ olanlar rniis;tesnM.Ir. Hanefiler 
Hz. Omm'in Ebu MUsa. el-E§'ari'ye gonderdigi mektuptaki §U ciimleyi 
de delil olarak g5sterirler: Miisliimanlar lbirbirleri hakkmda adalet sa
hibidirler. Ancak yalanc1 ~ehactet konusunda aleyhinde hiikiim verilrni§ 
olanlar veya hadd vurulm~ olanlar veya yakmllk veya velayet dUiiUIIlu 
bulunanlar miistesnadrrlar. Zahiri mezhebi mensublarma gore; biiyiik 
giinah1 i§leyenler fasiktlrlar. Bunun dl§mda kalanlar adildirler. Qiinkii 
Allah Teala §Oyle buyrurmaktadlr: «'Size yasaklanan biiyiik giinahlardan 
ka<;m1rsan1Z, kiic;iik giinahlarmiZl orter ve sizi §erefli bir mevkie koya
lflZ. » (Nis8., 31) . Zahiri mezhebi men.sublan bu ayeti delil alarak, Al
lah 'm bagl§ladlgl ve iskat ettigi bir sue; yiiziinden onru i§leyen ~iyi 

zemmetmenin dogru olmayacagm1 ifade ederler. 
Malikilei!, ~afiiler, Hanbeliler, Zeydiler ve bunlarla birlikte Hanefi 

mezhebi imfumlanndan Ebu Yusuf ve Muharn:med'e gore; aleyhinde §e
ha.det edilen ki~i, §a.hidin yalan soylemesi ihtim~lini one siirmese dahl 
§ahid.i.n adaletli olu:p olmadlgm1 ha.kimin ara§tirmasi gerekir. <;iinkii 
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hUkmtin verilmesi §ahidin adaletli olup olmamasma baglldn·. Binaena· 
leyh hakimin, §abidin §ehadetini kabul etmek ic;:in adil olup olmamasma 
bakmas1 icabeder. 

k) islam: 

~hi.din mtisltiman olmas1 §arttlr. Binaenaleyh ister bir miisltima
run aleyhinde, ister bir gayr-i muslimin aleyhinde olsun, mtisltiman ol
mayanm §ehacteti kabul olmaz. Bu temel prensib tizerinde Islam hukuk
c;:ulannm ttimii mtittefiktirler. islam hukukundaki bu htiktim §U ayet-i 
kerime 'lere dayanmaktadlr. 

«Erkeklerinizden iki ki§iyi de §fl.hid yapm.» (Bakara, 282). 

«AraniZda adalet sahibi iki ki§iyi de §ahid tutun.» (Talak, 2). 

Bu esas tizerinde ittifak edilmi§ olmakla berabetr, kaidenin ihtilaf 
konusu plan baz1 istisnalan vard1r. ~imdi bunlan gormeye c;:all§allm: 

Birinci istisna: Gayr-i mtislimlerin birbiri hakkmdaki §ehadeti: 
Hanefiler, zimmilerin kendi aralarmdaki §ehadetleriyle Harbilerin §e
hadetini kabul ederler. <;tinkti Allah Rasulti, huistiyanlann birbirleri 
hakkmdaki §ehadetlerini kabul etmi§tir. Aynca zimmiler ve harbiletr 
kendi kendileri ve c;:ocuklarma velayet hakkma sahibtirletr. Kendi cin
sin.den kimseler hakkmda §ehadet etme yetkisine sahib olmalan gere
kir. 

Zeydiler ise; gayT-i mtislimin kendi dininden kimseler hakkmdaki 
§ehactetlerinin kabul edilip, oteki din mensublan ic;:in §ehadetlerinin ka
bul edilmemesi gerektigini one siirerler. Binaenaleyh yahudilerin huis
tiyanlar, hlristiyanlarm da yahudiler hakkmdaki §ahidliklerine cevaz 
vermezler. 

imam i!bn Teymiyye ve onun ogrencisi ibn Kayyim el-Cevzi ise; 
adaletin ve amme menfaatmm tahkiki konusunda. gayr-i mtislimlerin 
birbirleri hakkmdaki §ehadetlerini kabul ederleT. Adl gec;:en fakihler 
Hanbeli mezhebinde zay1f bir rivayet olan §ehactetin kabultine da.ir htik
mti tercih etmi'§ olmaktad1rlar. 

Maliki ve ~afii mezhebi mensublan ise; gayr-i mtislimlerin §eha
detini kabul etmezler. Hanbeli mezhebinde me§hur ve amel edilen riva
yet de bu gorti§tedir. Zahiri mezhebinin gorii§ti de budur. 

ikinci istisna: Yolculuk halinde gayr-i mU.Slimlerin vasiyet konu
sunda birbirleri hakkmdaki §ehadetleri: 

Hanbelilere gore; bir gayrr-i mUslim yolculuk esnasmda olmti§ bi
risinin vasiyetine §ahid olursa -ba§ka §ahidler bulunmadigl takdirde
onun §ehacteti kabul olunur. Bu huslista Ku:r'an-1 Kerim §6yle .buyur
maktadlr: 
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«Ey i~n edenler; herhangi birinize oltim gelip ~att1g1 zaman, va
siyet arunda araruzda ya actalet sahibi ilti ~iyi veya yolculukta olup 
ta ba§mJ.Za oltim musibeti gelmi§se, sizden olmayan iki ki§iyi §ahid tu- . 
tun. Onlardan §Upheleniyorsamz, namazdan sonra allkoyars1ruz da, Al
lah'a §oyle yemin ederler: Akra'ba bile olsa yeminle hi~ bir degeri degi§
tirmeyecegiz, Allah'm §ahidligini gizlemeyecegiz, yoksa elbette guna.h
kaxlardan oluruZ.ll (Maide, 106) . 

Zahiri mezhebi mensublan da, gayr-i muslimlerin ba§ka kimse bu
lunmadlgl takdirde §ehadetle:rinin kabulii konusunda Hanbeli mezhe
binin goru§une uyarlar. 

Maliki, ~fii. Hanbeli ve Zeydiler bu durumda, gayr-i mlislimin §e
hadetini kabul etmezle:r. Delil olarak da, vasiyyet dl§mda §ehadeti ka
bul olmayanm, vasiyyet halinde de §ehadetinin kaibul olmayacag1ru gos
terirler. Fas1km durumunda oldugu gi.'bi. FaSlkm §ehadeti kabul olma
dlgma gore, kAfirinki hi~ kabul olmaz. Sadece bu mezheb mensublan 
yukanda zikrettigimiz ayet-i celile'deki «Sizden olmayann ifade.si konu
sunda farkh gorii§ler serde.trni§lerdi:r: Kimisi bunu, sizin a§iretinizden 
olmayan diye tefsir ederken, kimisi de buradaki §ehadetin yemin mana
sma oldugunu one siirmektedirler. 

U~uncu isti.snA: Zaruret halinde gayr-i mlislimin mlisllimana §e
ha.deti: 

imam ibn Teymiyye ve og:rencisi ibn Kayyim el-Cevzi ister hazar
da ister seferde olsun, musliimanlann bulunmadlg1 s1rada gayr··i mlis
limlerin §ehadetlerinin kabul olunacag1ru one siirerler. Ve bu gorli§le
rini vasiyyet konusunda gayr-i mlislimlerin §ehadetlerinin kabulu hUk
mune dayandmrlar. Vasiyyet halinde gayr-i miislimlerin §ehadetlerinin 
kabulu zarurete mebni oldugun.dan, her tU:rlu zarU.Xet halinde §ehAdet
lerinin kabulu caiz olmak gerekir. 

Hanbeli mezhebinden bir rivayete gore; esirlerin birbirleri hakkm
da §ehadetleri kabul olur. Bilhassa esirlerden birisi digerinin karde§i ol
dugunu iddia ederse, za:ruret hali s6z konusu oldugu i~in §ehadetleri 
kabul olur. 

imam Malik gayr-i miislim doktorun; ihtiya~ halinde miisliiman 
bir ki§i hakkmdaki §ehMetinin kabul edilecegini one siirer. Bu gorii§Un
de Maliki mezhebinin bir tek istisnas1 imam Malik'in kendisidir. Oteki 
fakihler gayr-i miislimlerin §ehadetini ka;bul etmezler. 

~ehadet Engellerinin Ortadan Kalkmas1: 
§ahi.'din §ehadetinin kabul edilebilmesi i~in §ehactetini engelleyen 

§er'i bir mani bulunmamahdlr. ~ehadetin kabuliinu engelleyen §er'i 
maniler §unlardir:· 

a - Akrabahk: 
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tmim MAlik'e gore akrabahk; ~ha.detin kabultine manidir. Il'U OO.b
tan olarak babalann ~oc'Uklan, annelerin evladlan hakkmdaki ~eha.det
leri kabul edilemeyecegi gibi, ~ocuklarm ebeveynleri hakkmdaki §eha
detleri de kabul edilmez. Keza ~lerin birbirleri hakkmdaki ~ehadetlert 
de kabul olmaz. 

Ebu Hanife; asl'm fer', fer'in asl ve e:jlerin birbirleri hakkmdaki 
~eha.detini kabul etmez. 

~fii mezhebi mensublan da; ~beveynlerin c;ocuklar1 hakkmda, ~o
cuklann da ebeveynleri hakkmda ne kadar yukan dogru c;Iklhr veya 
~1 dogru inilirse inilsin §ehadetlerini kabul etmezler. Fakat baz1 ~a

fii fakihleri bu konuda §ehadetin caiz oldugunu s6ylerler. ~Mii mezhe
binde, e§lerin birbirleri hakkmda §8hidlik .e'tmelerini onleyen hi~ bir en
gel yoktur. 

Hanbeli mezhebi ise soy kiitiigiine bagh olanlann, baba ve anne ta
rafmdan da olsa birbirle:ri hakkmdaki §ehadetleri kabul olmaz. Keza 
~g1 dogru ~ocuk ve klZlar, torunlar hakkmda da durum aymdlr. Han
beli mezhebi de; ~lerin birbirleri hakkmdaki §ehactetlerini kabul et
mez. 

Akraballgm §8hidlige engel oldugunu ileri siirenlerin delili, Abdul
lah tbn Omer'in Rasulullah (a.s.)dan naklettigi §U haclis-i §erif 'tir : Dii§
manm, zanlmm ve kinlinin §ehadeti kabul olmaz. Zanll, itham olunan 
demektir. AkraOO. da kendi yakmmm tarafm1 tutma ithaw..!l altmdadrr. 

Zahiri ve Zeydiyye mezhebi mensublan ise; akraballgm ~hadeti 

engellemeyecegi g~iindedirler. Yeter ki ~B.hid adil olsun. Adil ki§i
nin kendi lehinde ve aleyhinde s6yleyecegi ifadeleri makbuldiir. 

b - Dii§manllk: 

Cumhur-u fukaha (!slam hukuk~ulannm hepsi) dii§m.arun dti§
mana §ehAdetini kabul etmezler. ~ahidin ve aleyhinde §ehadet edilen
lerin dii~Iklan mal, miras, ticaret ve benzeri dtinyevi konularda 
olmas1 gerekil". Eger dtilimanllk; ki§inin fB.slkllg1, Allah'a ~1 isyankar
hgl ve .benzeri dini konularda ise d~manhk ~ehacteti ·iskat etmez. Bina
enaleyh miisli.imanm gayr-i mtislime §ehacteti caizdir. <;tinkti dini dii§
ma.nhk umUmi bir konudur. ~ehactetin kabul olmamas1 i~in muteber 
olan d~manllk; husUsi d~manhktrr. Maliki, ~afii, Hantbeli ve Zeydiler 
bu gor~tedirler. 

Hanefi mezhebi mensublar1 arasmda <<MiiteahhirUn» ad1 verilen 
son devir fakihl.eri; dtinyevi d~manllk halinde dti.§manm, dti.§mam hak
klndaki §ehadetini kabul etmezler. <;tinkti diirryevi konularda d~man
hk harfundlr. Diinyevi konularda birbilrine dii§manllk eden kirnselerin 
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d~maru hakkmda s6ylediklerinin dogru olmas1 mumkiin degildir. Eger 
d~manllk, din ic;in ise bu; §ehadetin kabuliinii engellemez. <;iinkii din 
igin dii§manllk; §ahidin dinindeki kemalinin i§aretidir. Kald1 ki din i~ih 
dii§manhk, ibir vecibedir. Kotiiliigu goriince 6nlemek ve diizeltmek gibi. 

Hanefi mezhebi fakihlerinden «Miitekaddimftn» denilen eski fakih
ler, diinyevi sebeplerden dolaYI d~manllk edenlerin §ehadetini ~§a
hid dii§manllg1 sebebiyle haddi a§maz, f1ska dalmaz, bir menfaat te'
minine veya ·bir kotiil iik def'ine c;ah§ma:zsa- kabul ederler. imam A 'zam 
EJbu Hanife; ~id M.il oldugu takdirde dii.§manm dii§mana §ehadetini 
kabul eder. Lakin son devir fukahis1; Ebu Davud'un merfu' olarak ri
vayet ettigi §U hadis-i §erif'e ·dayanarak Ebu Hanife'ye kar§l ~lkrm§lar
dl.II': Erkek ve di§i hiinin, erkek ve di§i zaninin, karde§ine kin besleyenin 
§ehacteti caiz olmaz. 

Zahiriler. hiikmiin, §8,hide bagll oldugu gorii§iindedirler. Eger §a
hidin aleyhinde §ehadet ettigi kimseye dii.§manhg1 onu hela.l olmayan 
bir yola sevkederse bu bir su<;tur ve §ehacteti reddetmek i~in lcifidir. 
Eger dii.§.manhk, §ahidi helal olmayan ;bir yola sevketmiyorsa adil bir 
ki§i olarak §ehadeti makbuldiir. Zihiri mezhebi mensublan yukarda 
zikrettigimiz bir hadisi bir~ok 'bak1indan ele§tirerek reddederler. Ve bu 
hadisin miirsel oldugunu, ravileri arasmda me<;hul kirrlSelerin tulun
dugunru belirtirler. Gorii§Ierini ise §U ayet-i celile'ye dayandrrular : «Ey 
i:man edenler; actaleti gozeten §ahidler olun. Ve bir topluluga kar§I olan 
kininiz sizi adaletsizlige siiriiklemesin. Adalet edin, bu: takvaya daha 
yakmiChr.» (Maide, 8) Zahiriler derler ki: Allah bu ayet-i celile'de dii§
manlara kaf§l da,adaletli davranmamlZl emretmi.§tir. Binaenaleyh adil 
olan k~inin d~manlarmm ve dostlarmm lehinde vey51- aleyhincte. .§eha
det etmesi makbuldiir ve buha dayanarak verilen hiikiim gec;erlidir. 

c- itham . 

. ~hidle, hakkmda §ehactet edilen ki§i arasmda §ahidin taraf tu.ttu
gunu febmettiren bir halin mevcud olmas1d1r. Veya §6yle de diyebiliriz: 
itham; §8.hidin §ehacteti eda etmesini 6nleyecek hir menfaatl bahis mev
zuu. oldugundan ithama·vesile olur. Akrabanm akrabaya, dii§manm dii.§
mana §eha.deti tohmeti mu'cibtir. Biz akrabahk ve dii§manhk konusunu 
ayn bir ba§hk altmda toplamay1 ozel ehemmiyetine binaen tercih etti
gimiz i<;in bu b6liimde onlara temas etmeyecegiz. 

~ahidlerin · itham altmda kalmalarma vesile alan hailer pek <;ok
tur. Ortagm; ortag1, kiracmm; kiralayan ki'lllSe, hizmetkarm; hizmet 
ettigi kimse hakkmdaki §ehadeti, dilencinin §ehadeti, vekilirr miivekkili 
hakkmdaki §ehadeti, ithiuna vesile olan huslislar arasmdad1r. itham 

Tefsir, C : XI; F . 361 
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halinde §ehadetin kabul edilmemesi htikmti, Ytice Allah'm ~u ayet-i ce
lile'sine dayarur: «Bu. Allah yamnda adalete daha uygun, §B.hidlik i~in 
daha saglam, §tipheye dii§memenizde de daha yakmd1r.» (Bakara, 282). 
Bu huslista Allah Rasulti de §oyle buyurmaktadJT: Zanlmm §ehadeti ka
bul ol:maz. Zan sahibi ile kin sahibinin ~hMeti kabul olmaz. Buradaki 
zan; tohmet, kin, adavet manasmadlr. 

islam hu.kUk~ulan itham sebebiyle reddolunan §ehadetlerle ilgili 
btittin konularda mtittefik degildirler. Baz1lan zi~ettigimiz briittin hal
lerde ·§ehaueti reddederken, bazJ.lan bir k1smmda reddeder bir klsmm
da roo.detmezler. Bu farkh gOrii.§tin mell§e'i; nazariyelerin tatbikic:lii. 
Diyebiliriz ki, Hanefi, ~afii, Maliki, Hanbeli ve Zeydilerin cumhur-u fu
kahasi; itham halinde §ahidligi kabul etmezler. Ancak itham durumu
nun tatbikat1 konusunda aralannda ihtilat vardu. Zahirl mezhebi men
sublan ise; itham halinin §ehadeti engellemeyecegi go~tindedirleT. 

. ~ahid adil oldugu takdirde itham altmda bulunsa dahi, §ehadetinin ka
bul edilecegini one stirerler. 

Yukarda zikrettigimiz umfuni §al"tlardan ayn olarak, zina konu
sunda §ahidlik yapacak kimsede ~ag-Idaki ozel §artlarm bulunmasl ~a 
gereklidir: 

1 - Erkeklik: 

Cwnhlir-u fukaha'ya gore; zinB. konusunda §ahidlik edecek kimse
lerin, hepsinin erkek olmas1 §arltlr. Kadmm zina konusunda §ehadeti 
kabul olmaz. Zira §er'i nass, §ahidlerin dortten az olmamas1 konusunda 
kesin hiiktim getirmi§ ve erkeklerin §ehactetinin iki kadmm ~hidligine 
e§it olctugunu !belirt:mi§tir. «Eger iki erkek bulamazsa §ahidlerden raz1 
olacagmiZ bir erkek, biri unuttugunda digeri ona hat1rlatacak iki kadm 
ola:bilir.» (Bakara, 282). DO:rt rakarm, §ahidlerin sa}'lSmi belirledigine 
gore.dort §fthidin §ehadetiyle iktifa etmek gerekiyor demektir. ~~':>hesiz 
ki, §ahidlerden bir klsm1 kadm olacak olursa dort sayiSI a§Ilacaktlr. Zira 
zinB. halinde §ahidlerden asgarl ihtimalle ikisi kadm olunsa, say1 dort-. 
ten be§e yiiksel:mi§ olacaktlr. Bu ise na:ss'm hiikmtine muhaliftir. Kald1 
ki kaumlann zina konusundaki §ehadetleri yanh§ htiktim verme ihti-

. malleri bulun~ugu i~in, bir §tiphe irfus eder. ~tiphe ise cumhlir-u fu.ka
ha'run kabul ettigi kaide uyarmca haddi durdurur. 

Dart mezheb fakihleri, §ahldin erkekligini §art kO§maktadlrl~. ~ia'
run bir kolu olan Zeydiler de ayru gorii§tedir. Zeydilere gfue erkeklik 
§aitl, zinB. su~unun isbati konusunda §ehadet mevzuu bahis oldugu tak
dirde varid iken, zinanm reddi. konusundaki §ehadet i~in varid degildir. 
Binaenaleyh red yontinde ~orii§ serdeden §Ahidlerin kadm olmas1 ca
izdir. 
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A:ta ve H.arn.rnAd'm u~ erkek ve iki kadmm zina ile ilgili §ehadetini 
kabul ettikleri rivayet olunur. ibn Hazm da, adalet sahibi ve mi.isluman 
iki kadtmn biT erkek yerine ge~ecegini belirterek §ahidlerin u~ erkek 
iki kadm veya iki erkek dort kadm veya bir erkek al'tl kadm veya se
kiz kadm olabilecegini kabul eder. Bu sonuncu §lkta hi~ erkek olmadan 
sekiz kadm zina ile ilgili §ehadet etmi~ olurlar. 

imam Malik, ~afii ve Hanbel; kocanm, kansmm zina ettigini ifade 
eden §3.hidlerden birisi olmasma ceyaz vermez. <;unku koca, kansma 
zina suc;u atfedebilir veya e§inin ihanet ettigi iddiasmda en azmdan 
iftira etmek ithannyla kar§l kar§tya bulunabilir. 

Ebu Hanife ise dart §ahidden birisinin koca olmasm1 kabul eder ve 
§eha.de£ konusunda kocanm kocallgtmn itham mevzuu olmadtgmt belir
tir. <;iinku itham bir menfaatm elde edilmesi veya kaybedilmes:i konu
sunda mevzuu bahistir. Halbuki koca, kans1 hakkmda zina yaptlgma 
ctair §3.hidlik etmekle kendine utan~ vesilesi olan bir su~ ili§tirmektedir. 
Ozellikle kuc;uk ~ocuklan bulundugu takdirde kansm1 yatagmdan uzak
la§tlrmak gibi bir hal ile kar§l kar.§tya bulunmaktad.Ix. Zeydiler de bu 
gorii§tedirler. 

1Jbn Hazm ise; kocamn mufteri olmast ile §ahid olarak gelmes.i ara
smda fark gazetir. Eger koca,kansma zina suc;u atfederek dava ac;mt§
sa kendisinin dl§mda dart §8.hid gerekir. Yoksa ya hadd vurulur veya 
ianeye ba§ vuru1ur. Eger koca, kariSl hakkmda bOyle bir i.ddia ile gelme
m.i§ de §ahid olarak mahkemede bulunmU§Sa; adalet vasfm1 haiz u~ ki
§i de beraberinde bulundugu takdirde §ehadet tamdtr ve hakkmda §a
hidlik yaptlan ka·:lma zina haddi vurulur. 

2 - ~arud Asll Olmalldtr: 

Ebu Hanife; §ahidlerin hadise anmda bizzat hazlr bulunup vak'ayt 
gormti.§ olmalanm §art ko§ar ve §8..hidin §il.hid olduguna dair biTisinin 
§ehadetini kabul etmez. Yani kulaktan duyma §ahidlige cevaz vermez. 
Keza hakimin hakime yazdlg1 mektubu da k~bul etmez. isbat ·§ahidleri
nin, davaya 'bakan hakimin dl§mda bir hakimin huzuf'unda §ahidlik 
yapffil§ olmalarmt gec;erli saymaz. Davaya bakmayan hakimin hruzurun
da §eh3.det ettikleri tesbit olunup hakim de davaya bakan hakimlerin 
huzllrrunda §ehadeti bildirdigi takdirde bu §ehadeti gec;erli olmaz. <;iin
kii hakimin mektubu dogrudan dogruya §ahide §ehadet olarak kabul 
edilir. ~eMdete §A.hidlik etmenin engellenmesine sebep, naklolunan §e
hadetin slhhat1 konusundaki §iiphe durumunun varid olmastdrr. Hadd
lerin tatbikinde ise ihtiyat elden birnktlmaz. Haddler §.iiphe ile durduru
lacagt ic;in, §iipheli §ehadetin S1hhat1 kabul edilmez. Ebu Hanife; usu
liin §ehadetinin kabul edilmemesi esasma dayanarak, fiiru'un da §eha· 
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detinin kabul edilmemesini ifacte eder. ~oyle· ki, tali §B.hidlerin §Ahidligi
nin reddinden sonra asli §ahidler gelip hadiseye ibizzat §ahid oldu.klan
ru Uade eder ve zina ile iJ:gili tali §ahidlerin (furu'un) si:>ylediklerini ay
ruyla dogrularlarsa, asli §Ahidlerin (usul) §ehadetlerini de kabUl etmez. 
<;Unkii asli §Ahidlerin §ehadetlerini; ayru hadisede fer'i §ahidlerin · §e
hadetini reddeden §eriat reddetmektedir. <;iinkii fer'i §ahirller, §ehadet
lerinde asli §B.hidlerin yerine khlm olmaktadrrlar ki ibu, hakkmda zma 
su~u vartd olan ki§inin durumu bakrmmdan bir '§iiphe ola.rak kabul 
edilir ve hadd dlurdurulur. Ebu Hanife, .. prensib olara.k ¢hi.din §ehade
tine §ehB:deti kabul etmekle beTa:ber, hadd ve klsas su~lannda bu pren
sibi kald1rmakta ve -~iistesna olarak- kabul etmemektedir. 

~afii mezhebi; prensib olarak §ahide §eh.adeti, insanlarm haklany
la alakall konularda caiz goriir. Allah'm haklan ile alakall konularda 
da §iiphe durumu saibit olmayanla.ra cevaz verir. <;Unkii as1l §ahidin, 
oliim, hasta.llk ve ortadan kalkma. ile §ehadet vazifesini yapmas1 inikAn
SlZla§tigi tak.dirde tali §ahidlerin §ehacteti gerekir. SITf Allah'a ait ibir 
hak olarak kabul edilen haddlerle ilgili konularda (zina haddi, hlrsiz
hk haddi, yol kesicil{k ve i~ki hadtllerinde) iki gorii§ vard1r. 

a - Birinci gorii§ uyarmca; Alla:h'a ait ~aklarda, §ahidin §ehacte
tine §ahidlik caizdir. Qiinkii bu hak, §ehadet ile sabit olur. §ehadet ile 
sabit olan hakkm, §ehadete §ehadet iie de sabit olmasl caizdir. 

b - Alla.h~a ait haklarda §ahidin §ehadetine §ahirllik caiz. olmaz. 
<;iinkii Alla.h'm koydugu haddler §iiphenin ortadan kaldml:m.as1 ise an
cak onun te'kid ve tevsikiyle miimkiindiir. ~ahidlige §ehadet, tetkik ve 
tevsiki onleyen bir §iiphe durumu ortaya ~1kanr. ~afii mezhebinde kuv
vet kazanffil§ gorii§ budur. 

.~afiilere gore; §Ahide §ehadetle §ahid olan husU.S; hakimin hakime 
yazmasiyla da sabit olur. ~ahide §ehactetle sa·bit olmayan hususlar da, 
hakimin hakime yazmas1yla sabit olmaz. <;iinkii yazma ancak §ehacteti 
yaza.n hakimin onu iislenmesiyle sabit olur ve yazmm hiikmii §Abide 
§ehadet hiikmiinii ahr. 

tmam Ahmed'e gore; §ahide §ehadet, ancak ha.kimin ha.kime yazi
smm kabul oldugu ha.klarda ma.kbuldiir, kabul olii)adlg1 haklarda mak
bul degildtr. Ahmed :bbn Hanbel'e gore; hakimin yazlSl zina gibi Alla.h'
m hukUkunu ilgilendiren haddlerde makbul degildir. Diyet, klsa.s ve if
tira SUQU gibi mali ve be§eri ha.klarda ise makbuldiir. lfanbeliler, haki
min hakime yaziSiyla §ahidin §ehadete §ehadetini ayru derecede tutma
lanna sebe.,!) olara.k; hakimin hakime yazismm §ehactete §ehadet mana-
51 ta§Id1grm gostermektedirler. · 

Zeydiler zma su~unda, §eha.dete ~eha.cteti kabul et;mezler. Onlara 
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gore genel kructe §Udur: ~ehactete §ehadet, hadd ve kJ.SaS dl§mda biitti.n 
haklara caizdir. 

imam Malik; §ehactette as11 o1maYI §art kO§IllaZ. Ona gore §ehadete 
§ehadet; hem hadd hem de hadd dl§l su~larda caizdir. 0, hadrli gerekti
ren ve gerektirmeyen konularda hakimin hakime yaZismi da ge~erli 
saymaktadlT. Ancak imam Malik, asli §ahidlikten nakleden §ahidlerin 
iki ki§i olmasrm §art kO§ar. Nakleden iki §ahidin biri veya birden <;ok 
§3.hidlerin nakletmelerini ifade etmeleri caizdir. Lakin imam Malik, bir 
tek §ahidin as1l §ahidden davacmm yemini ile tbirlikte de olsa §ehadeti 
nakletmeyi caiz gormez. ~ehactete §Ahidlik eden kimselerin iki ki"?i ol
masml §aft kO§tugu gibi, bu iki ki§iden birinin a..<ill §ahi.d olmamasm1 
da §art ko§ar. Mesela bir §ahiS su<;u gordiigiine §ehadet eder ve lbir diger 
§ahidle birlikte ba§kasmm da ayru su<;u gordiigiinii gosteTerek §ahidlik 
yapamaz. 

Zina suQunda dort ki§inin dort k~iye, iki ki§inin iki ki§iye veya bir 
ki§iye §ahidlik etmesi, ii<; ki§inin ii<;e §3.hidlik etmeisi ve iki ki§inin dfu"t 
ki§iye §3.hidlik etmesi caizdir. Fakat iki veya ii<; ki§i, dort ki§inin §ahid 
olduklanna §ehadet ederlerse, §ahidlikleri kabul olmaz. Qti.nkii Maliki
ler, ikinci §ahidlerin as1l §ahidlerden saYica daha az olmamasm1 §art 
k<>§arlar. iki Iti.'?i, ii<; ki§inin veya dort k~inin §3.hidligine §ehadet ed.er
se bu §ehadet Malikilere gore sahih olmaz. imam MaJik'e gore; ikinci 
§3.hidlerin asli §ahidlerle birle§tirilmesi ve bunlann §ahidliginin tevfiki 
zina ve diger su~larda caizdir. 

iki ki§i zinay1 gordiiklerine §ahidlik yapar, iki ki§i de oteki iki ki
§iden zmanm i§lendigini gordiiklerine §ehooet edebilirleT. Veya ii<; ki§i 
zinaYI gordilklerine §ehadet eder, iki ki§i de ba§ka iki ki§iden gordiikle
rini duyduklanru nakledebilirler. Bu durumda §ehadet makbill olur. 

Zahirilere gore; §ehactete §ahidlik her §eyde caizdir. Bir ki§inin, bir 
ki§inin §ehadetine §8.hidligi de caizdir. Qiinkii Allah bize adil §ahidlerin 
§ehadetini kabul etmeyi emretmi§tir. ~ehadete §ahidligi actil §ahid ise
ler §ef'an kabul etmek vacibdi:r. Hakkm a<;Iga <;lkanlmasmda bu ki'§i ile 
iki ki§i arasmda bir fark yoktur. Kaldl ki i§iten ki§ilerin §ahidligi nak
letmeleri; bir haberdir, tek ba'?ma haber de . giivenilebilir bir kaynakt1r. 

Ou:mhur-u fukaha'ya gore: ~hide §ehactet ile hiikiim caiz olmaz. 
Ancak as1l §ahidlerin haZir bulunmamas1 halinde caizdir. As1I §ahidin 
olmesi, kaybolmasl veya §ehadeti intikal ettirmesini onleyecek bir hasta
llga tutulmas1 gibi. Eger as1l §ahidin haz1r bulundurulmasl miimkiin ise, 
§ahidin §ehadetine §ahidlik edenlerin §ehadeti kabul olmaz. Qti.nkii as11 
§ahid, duyan §ahidden daha kuvvetlidir ve hakkm kendisini isbat edici 
vfus1tadlr. ~ehactete §Rhidlik ise as1l §ahidin vak'aya §ahid oldugunu is
bat gayesine mebnidir. 
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imam A'zam Ebu Hanife'nin :;;arii'nin ve Hanbel'in ha.kimin hAki
me yaziSI husU.sundaki gorii§leri; Munr Ceza Kanun·unun cinai konular
la ilgili kaidesine uymaktadrr. <;tinku M1srr Ceza Kanunu, mahkemeye 
bakan hakimin §ahidleri dinlemesini ongfuiir. imam MB.lik ve Zahiri 
mezhebi mensublanmn gor~ii ise M1S1r Ceza Kanununun ilgili kai.de
lerine uyar. <;iinku MISIT Medeni Hukuku, mahkemeye bakan bir baki
min dl§mda medeni konularda §ahidlerini dinlemesini ve dinledigi ifa
deleri yaz1ll olarak hakim arkada§ma gondermesini kabul etmektedir. 

3 - Haddler Ge~mi§ Olmamalld1r. 

Ebu Hanife §ehadetin kabulii i9in; zina vak'asmm g~mi§ olmama
smi §art ko§ar. Gec;mi§ bir suc;a dair §ahidlerin §ehadeti -iftira su9u
na has istisnai bir hal di§mda- kabul olmaz. !ftira SU\!U ile dige:r su9-
lar arasmda fark gozetmenin sebebi §Udur: :;;B..hid iftira suc;unda §eha
detini ancak dava ac;1ld1ktan sonra ortaya siirebilir. Davay1 ~an kimse, 
an:cak iftira olunan kim.sedir. :;;ahid dava olununcaya kadar gfudiigiinii 
saklaffil§sa burada tohmet altmda kalmaz. Oteki suc;lara gelince; §ahi
din davacmm §ikayetine gerek gormeden gordiigii vak'ay1 ortaya koy
mas1 caizdir. 

Hanefiler bu gorii§lerini §6ylece delillendirmektedirler: islam hu
kukunun genel kaideleri uyannca §ahid hadiseyi gordiigii zaman: Allah 
nzas1 i9in §ehadet etmekle - ki Cenab-1 Allah Kur'an-1 Kerim'inde: «Al
lah ic;in §ahidlik yap1mz)) buyurmaktadlr.- hadiseyi gozlemek arasmda 
muhayyerdi:r. <;iinkii olaylarm gizlenmesi husfisunda Allah'm Rasulii 
§6yle buyurmaktad1r: Miisliiman karde§inin ay1bm1 gizleyenin Allah da 
ahirette ay1b1m gizler. :;;u halde §ahid bir siire ge~ene degin hlu:tiseye 
§ahid oldugunu gizlerse, bu onun gizleme yolunu tercih ettigine delalet 
eder. Bir siire gizledikten sonra §ahadet etmeye ka:rar verirse, onu ye
niden §ahidlige sevkeden amilin, hasma kar§l duydugu kin oldugunun 
delilidir. Kinden miitevellid lbir §ehactet ise kaJbul olunamaz, c;iinku §a
hid itham altmda bulunmaktadrr. 

Hz. Orner ( (r. a.) in §6yle dedigi rivayet olunur: Vak'anm g~tigi 
anda i§lenmi§ olan bir suc;a §ahidlik etmeyen bir toplulugun bilahere §e
hacteti, kinden dogma bir §ehadettir ve kabul olunmaz. Herhangi hir sa
habenin bu go~iinii reddettigi 'bilinlmemektedir. DolaYISIYla bu, bir ic
ma'dlr. Hz. Orner (r. a.) in s6ziinden anla§1ld1gma gore bilaharre yap1lan 
§ehadet bir tohmeti ortaya 91kanr ki, !slam h'llkukunun genel kai.deleri 
uyarmca tohmet altmda bulunanlarm §ehadeti kabul olmaz. 

Ebu Hanife her ne kadar yukarda beli:rtmeye c;ah§t1glmlZ esaslar 
iizerinde gecikme konusuna cevaz vennekte ise de, lbilahere yapllan §e
hadeileri reddetmekte ve i9kinin d~mda yap1lan ikran k~bul etmekte-
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dir. imam Ebu Ytisuf onun bu go~ti.ne kat1llrken, imam Muhammed 
onceden goriilen vak'alairla ilgili bilahere yap1lan §ehadeti reddederek, 
eski i~ki ile de alakah olsa ikran mutlak manfl.da kabul etmektedir. 

O.retleyecek olu:rsak: Hanefiler, geci.k!Ill.eyi su~la ilgili miiessir ola
rak kabul etmemektedirler. Ne kadar siire gec;erse gec;sin, sue; kaimdir 
ve i§leyenin cezalandl.ll1.lmasl gerekir. Fakat gecikmenin §ehadet iiz.erin
de miiessir oldugunu kabul etmektedirler. ~oyleki; §eha.det miinasib va
kit gec;tikten soma yap1lacak olursa, itham bahis mevzuu olacagmdan 
reddolunur. ~ehadetin reddi ise, indirek yoldan suc;a te'sir eder, c;iinkii 
deliller ortada bulunmayacagmdan su~luya ceza vermek miimkiin ol
maz. 

ibn Ebi Leyla'dan nakledilen biJr' rivayete gore; sonradan yap1Ian 
§ehadet ve ikrar kabul olmaz. 

Ebu Hanife'ye gore gecikime, §B.hidin gi:irdiigiinii ooylemesine engel 
degildir. Ancak §ahid gi:irdiigiinii apac;lk bir ma'zerete dayandmnadan 
te'hir etmi§se durum degi§ir. Fakat §ehadeti te'hiri za.hiri bir ma'zerete 
miistenid ise §ehadeti kabul olur. Zahiri ma'zeret, mesafe uzakllg1, has
tallk veya oteki hissi engellerdir. 

Ebu Hanife; gecikme ic;in bir smrr koymamJ.§, meseleyi hakime bl
rakml§trr. Ha.kiin, duruma gore gecikmenin hududunu ta'yin eder. Zira 
ma'zeretlerin degi§ik olmas1, vakit ,ta'yinini imk8.ns.Iz k1lmaktadlr. La
kin baz1 Hanefi fakihler gecikmeyi bir ay, baz1lan da altl ay olarak ta'
yin etmi§lerdir. 

imam Malik, ~afii ile Zeydiler ve Zahiriler §ehadetro gecikmeyi ka
bul etmezler. Bilahere yap1lan §ehadeti ve ikran kabul ederler. Gec;mi§
te i§lenen bir sue; i~in yap1Ian §ehadeti ve ikran gec;tigi:nden dolay1 red
detmezler. 

Hanbeli mezhebinde ise iki garii~ vardl.r: Birincisi E:bu Hanife'nin 
go~ilile uyar, ikincisi ise Maliki ve ~atiilerin gi:irii§iine uyar ki, Han
bell mezhooinde arne! edilen gfuii§ budur. 

4 - ~ehadet Bir Mecliste Yapilmi§ Olmalldlr. 

imam Malik, Ebu Hanife ve Ahmed ~bn Hanbel, zina konusunda 
§arudlerin §eha.detlerini, mahkeme huzurulliia belirtmi§ olmalanm §art 
kO§a.Tlar. Ahmed ibn Hanbel'e gore, §ahidlerin topluca mahkemenin 
huzuruna <;1kanlmas1 zorunlu degildir, mahkeme toplant1 halinde bu
lundugu siirece teker teker getirilmeleri sahihtir. Mahkeme toplantl.S;Im 
kapattlktan sonra gelecek §B.hidlerin §ahidligi mu'teber say1lmaz. ~a
hidlerin saYJ.si dortten az oldugru takdirda iftira suc;unda §ahidlik ya
panlarm §ahidlikleri gecikse de kabul olur. imam Malik ve Ebu iHanife 
ise, §ehadetin ba§lang1c1 anmda ~hidlerin to?luca bulunmalanru' §art 
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ko§arlar. Ayn ayn gelip ,teker teker §ahidlik ya:parlarsa ~hidlikleri ka
bul olmaz. ~u halde Maliki ve Hanefilere gore zina konusunda §iihidle
rin §ehacteti eda i<;in 'bir mecliste cem'olmalan §arttlr. Fakat §8.hidler 
k1Smen geli~ ~hidlik mahalline oturur, mahkeme b~lar ve §Ahidler 
<;agnkhgmda hepsi birden haz1r bulunmazlarsa, birisi <;agi:nldlgmda 
ikincisi, ikincisi <;agmldlgmda ii<;iinciisU gelirse bu takdirde §ehadetleri 
caiz olmaz ve miiHeri olarak degerlendirilip, cezalan~nli:rlar. 

~afiiler, Zeydiler ve Zahiri mezhebi mensublan bu §r..rtl one sur
mezler, onlara gore topluca veya teker teker gelmeleri ve §ehadeti bir 
celsede veya daha fazla celselerde yapmalan farks1zdJ.r. Delilleri ise 
Yiice Allah'm §U ayet-i celile'sidir: «Ona dort §Mid getirmeli degiller 
miydi?» Bu ayette §ahidler zikrolunmakta, fakat celse zikrolunmamak
tad.Ir. Bir diger ayet-i celile 'de ise: «Onlara i<;imizden dart ki§iyi §B..hid 
tutun. E-ger ~ahidlik yaparlarsa o kadlnlan evlerde tutuverin.» Bu 
ayete gore her §ehadet makbuldur. Gerek zina su<;unda gerekse 
diger su<;larda, §ahidlerin topluca veya teker teker gelmeleri caizdir. 
Kar§1 garii§te olanlar ise, Hz. Orner (r.a.)in amelini delil gO.S
terirler. Mugire ibn ~u'be aleyhinde Ebu Biikre, Nafi ' ve ~ibl §ahidlik 
yaparlar, fakat Ziyad §ahidlik yapmaz. Hz. Orner adl ge<;en §ahsa hadd 
cezas1 verir. Eger tek celse §art1 olmasayd1, onlara hadd vurmas1 caiz 
olmazd1. <;unkii bir ba§ka cehsede dordiincii ~idi geti.rebilirlerdi. Eger 
ti<; ki.§i §Ahidlik yapar ve dart ki§i olmad1g1 i<;in hadd vurulur da, bilB..hare · 
tiordiincii §ahls gelip §ehactet ederse onun §ehadeti kabul olmaz. Eger 
bir celse §art1 olmasayd1 onlarm §ehadeti dordiincii ile birlikte tamam
lamrdL Ayet-i celile'ye gelince ; §artlara temas etmemi§, zinanm s1fat1 
ve §ahidlerdeki adalet §artlm ele almarm§tlr. Aynca: «Sonra dart §ahid 
getirmezlerse onlara :sopa vUrun.>> ayet-i celile'si zaman baklrmndan 
mutlak veya mukayyed olmak durumundad1r: A yet-i celile mutlak ola
maz; ·<;iinkii mutlak olmas1, dart §ahid getiJremeyenlere sopa v~n 
cevaz1n1 engeller. Eger mutlak olarak kabul edilirse, her zaman dort 
§ahidin getirilmesi veya kiSmi §ahidler varsa dorde ikmal olunmast cruz 
oiacagmdan sopa vurulamaz. Ayetin mutlak olmay1p mukayyed oldugu 
sabit olunca, celse ile mukayyed olmas1 evl&hr. \!iinku bir celse, bir tek 
hal manasmadlr. 

5 - ~hidlerin Say1s1 Dart Olmalld1r: 

Zina su<;unda §ahidler dortten az olursa §ehMetleri kabul olmaz 
ve onlara iftira haddi vurulur. EbiU Hanife, Malik ~e Zeyd; Yuce Allah'
m: «iffetli kad.mlara iftira atlp ta dort ·~hid ·getiremeyenlere seksen 
sopa vurun.>> (Nllr, 4) ayet-i celile'sinden bu hiikmii <;lkartmakt8idlrlar. 

~afii mezhebinde kuvvet kazanan gorii§ ile Han'beli mezhebi de; 
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imam Malik ve Ebu Hanife'nin gorli§Un.e uyar. !;)afii mezhebinde kuvvet 
kazanmaffi1§ gqr\i§ sahiplerlne gore; §ahidleTin say1s1 dortten az Olunca, 
Allah nzas1 i~in §ahidlik yapmak iizere geldikleri kabul edilecegi i<;in, 
iftira haddi vurulmaz. Nonnal olarak Allah nzasmdan ba§ka bir saikin, 
§ahidleri §ehMete sevkettigi dii§iinillemez. Aynca zina i<;in §ehadet caiz 
oldugundan, §B.hidlere ceza verilemez. !;)B.hidlerin say1lanm dorde <;1ka
ramamalan halinde, §ehactetten ka<;mmas1 iftira haddi neticesini do
gurur. 

ZB.hiri mezhebi-ihensublarma gore; zina konusunda §ehadet eden
lere asla iftirB. had.di vurdurulamaz. Zira iftrra haddi; §B.hidler i<;in de
gil, iftira atanlar i<;in konulmu§tur. Kur'an-1 Kerim, meseleleri a<;1kla.
mak i<;in §ehadet edenlerle iftrra atanlan birbirinden ayum.I§tlr. Oyley
se birinin hiikmiinii digerine uygulamak caiz olmaz. 

Mu.halif gorii§te olanlar Hz. 6mer'in hiikmiinii delil olarak goster
mektedirler. Hz. Orner - yukarda da belirttigi!miz gibi- say1lanm dar
de iblag edemeyen ii<; §abide hadd vu:rdurmu§tur. Hz .. 6mer'in hiikmii, 
sahabeni:h gozii oniinde cereyan etmi.§ oldugu halde ona hi<; birisi ~1 
<;ikma~tir~ 

~dlerin say1s1 dort olur, ancak tiimii veya bir klsm1 §ehadet eh
liyetine haiz ibulunmazlarsa - birisine fas1k veya iftira su<;undan sopa 
vurul!in~ olul'\Sa:- imam Malik'e gore; §B.hidlik sak.It olur ve hepsine 
hadd cezas1 vurulur. ~iinkii §ahidlik tekemmiil etmemi§tir. Bu durum 
§B.hidlik ehliyetinin bulunmad1gmm hiikiim verilmesinden once anla
§1lmasi halinde variddir. Ancak §B.hidlik ehliyetine haiz bulru.nmadiklan 
hiikiimden sonra anla§1llrsa; hi~ birisine hadd gerekmez. <;iinkii §eha
det, hakimin ictihad1yla tamamlanml§ olmaktadu. 

Ebu Hanife'ye gore ehliyetsizlik, ister hiikiimden sonra, ister infaz
dan once tebeyyiin etsin §B.hidlere hadd tatbik olunur. Eger ehliyetsiz
lik, hiikmiin infazmdan sonra ortaya <;Ikml~sa, tatbik olunan hadd sopa 
ise §ahiJdlere de sopa vu:rulur. Ebu Hanife'ye gore; soparun kar~Ihgmda 
bir diyet ooemezler. imam Muhammed ve Ebu YU.Suf'a gore §ehadeti: te
kemJmiil etmedigi halde sopa vurulan su~1uya hazineden yan diyet ode
nir. Eger §ehadet ehliyeti olmadigi anla§Ilan §B.hidlerin §eha.deti iizertne 
verilen hiikiim recm cezas1 ise '§ahidlere hadd tatbik edilmez. <;iinkii 
soyledikleri iftira olarak kabul edilir. Ve bir kimse birisine iftira atar, 
soma iftirB. atilan ki§i oliirse hadd sak1t olur ve 'beyt'iil-mal'den diyet 
Odenmesi gerekir. ~iinkii bu durumda hatamn, hakimden sM.1r oldugu 
ka.bul edilir. Hakimin hatah olarak verdigi kararlarm diyeti ise bazine
den Odenir. Zira hakim biitiin miisliimanlar i<;in gorev yapmaktad1r, ba
zine ise miisliimanlarm mahdlr, dolaYISIYla hakimin hatasmm netice
sine, hazinenin katlanmas1 gerekir. 
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Hanefi m:ezhebi mensublan; §ahidlerin, §ehadet vazifesini yuklen
meye ve edaya ehliyetli olmalan baklmmdan 'bir aynma tabi tutmak
tadlrlar. '~ahidlerden kimi tam olarak §ehadet gorevini ifa edebilecek 
durumdadlr, bunlar akll, balig, htir ve actil kirnselerdir. Kimi §B.hidler 
de §ehadet vazifesini eksik olarak eda etmek ehliyetine sahibtirler. Ya
lanclhk tohmeti altmda bulunan frunklar gibi. Kimi §ahidler de §ehad.et 
vazifesini ytiklenmeye ve ifaya ehliyetli degild.irler, ~ocuklar, deliler ve 
kafirler gibi. Baz1 §ahidler ise §ehMet vazifesini yi.iklenmeye ehil, fakat 
ifaya ehil degildirler, korlerin iftira su<;undan hadd cezasma <;arptlnl
rn.asJ. gibi. Birinci grubun §ehadetiyle huktim verilir ve hak tesbit olunur. 
ikinci grubun ~ahidligi halinde dogruluklan ortaya 91kmcaya kadar bek
lemek gerekir. U<;tincti grubun §ahidligi asla kabul edilmez. Dorduncu 
grubw1 §ahidligi; §ehM.eti ytiklenmek bak1mdan sahib fakat ifas1 baki
mmdan sahib degildir. 

Bu aynma binaen Hanefiler, §U htikiimleri tertib etmektedirler: ~a
hidligi yUklenme veya ifa ehliyetini veya her ikisini birlikte kaybeden 
ki§i §ehadetinde mtifteri say1h r . E,ger dart tane kor, kafir veya if.tira, su
<;undan hadd vurulmu§ birisi §ahidlik yapacak olursa; onlara iftrra had
di vurulur. Bir kor veya kMir veya iftira su<;undan hadd cezas1 vurul
ffiU§ bir ki§i ile birlikte ti<; ki§i zini konusunda §ahidlik yapacak olursa; 
dordtine de iftira su<;undan dolay1 hadd cezas1 vurulur. <;tinkii biriiliCisi 
§ehadet ehliyetine sahib degildir, ii'<;ti ise, §ahidlik i<;in gereken saytyJ. 
dolduramaffil§tu. Zira zinada §ahidlerin say1smm dart olmas1 gerekir. 
Dort fas1k bir ki§inin aleyhinde §ahidlik yapacak olursa, aleyhinde §3.
hidlik yap1lana hadd vurulmaz;9tinkti su<; i.sbat edilemenilijtir. ~ahidlik 
yapanlara da hadd vurulmaz, 9tinkti su<;un isbat1 §tiphesi variddir. On
lar her ne kadar fa.s1k iseler de eksiklikleriyle birlikte §ahidlige ehildir
ler. Bir fas1k ve ti<; ki§i birisinin zirra ettigi konusunda §ahidlik yapacak 
olursa da durum aymd1r. 

imam. $afti 'ye gore ; dort ki§i, bi:rinin 'Zina ettigi konuSiliDda §ahidlik 
yapacak olursa ve hakim i<;lerinden birinin §ehactetini reddederse; ___,red 

sebebi kolelik, katirlik veya fas1kllk ise- durum, say1lan tam8.mlanma
ml§ §3.hidlerin durumu gibidir. Qtinkti bu §8.hidin varllg1, yoklugu gibi 
kabul edilir ve gerekli olan dart adedine balig olmaz. Eger hAkimin dor
dtincti §ahsm §ehadetine red sebebi, f3slkhk gibi bilinmez bir sebep ise 
bu takdirde iki gorU.§ vardJ.r: Birincisine gore, verilecek htiktim; dorde 
balig olmami§ §ahidlerin hi.ikmii gibidir. <;tinkti adalet <;arkmm bulrun
mayt§l §ahidin yok olm..as1 htikmtindedir. ikinci gorii§ uyarmca, sa.YJ.lan 
doitie · balig olmadlgmdan dolay1 §ahidlere hadd V'Urulmaz. Qtinkti red 
sebebi kendileri bak1mmdan gizli hir nedendir. Bu ytizden ma'ztlrdur
lar ve hadd vurulmas1 icabetmez. Ama red zahir ise ve onlar da bu ko-
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nuda miifrit iseler hadd vurulmas1 icabeder. Hanbeli mezhebinde ise 
ii<; rivayet va.Tdlr. 

a - Say1lan dorde oolig olmanu§ §ahidlerin §ehadeti tam olmaya
cagmdan ii<; ki§i imi§ler gibi muamele yapllrr ve hadd cezas1 vurulrur. 

b - Hadd cezas1 vurulmaz; <;iinki.i onlar, dart §ii.hid olarak gelmi~
ler ve ayetin umurni muhtevasma dahil olm~lardlr. Eksiklikled 'bilin
meyen dort §ahid olarak mahkemenin huzuruna <;Ikrru§lard1r, i<;lerinden 
birisinin durumunun bilinmemesi, §ahidlerin adaletsizligi veya fasik
llgi tesbit edilmemi§ lbulunan normal dart §ahidmi§ gibi kabul edilirler. 

c - Eger §ahidligi reddolunanlar fas1k iseler diger §ahidlere hadd 
gerekmez. ~ayet fas1k degil kor veya kiifir gibi §eh.M.eti ge<;ers.iz kimse
ler ise hadd vurulmas1 gerekir. 

Yuka~a anlatllanlardan ortaya t;:Ikiyor ki, ~afii ve Hanbeli mezhe
binde normal §ahidlik vazifesini ifa ic;:in gelrni§ olan §ahidlerin saYJSI 
dortten az da ol.sa §ahidlere had.d vurulmayacagmi kabul eden bir gO
I'ilij bulrundugunu ve bu hi.iki.imlerin bu gori.i§e dayan::hgm1 gozden uzak 
.tutmarnak gerekir. 

Zeydilere gfue ; §ahidlerin sayiSI dorde oolig olunca, §ehadet tam 
olarak kaJbul edilir ve iftira ihtimali ortadan kalkar. isterse §ahidlerin 
adaletli olmadlg1 tebeyyi.in etsin. Fakat §iihidlerden bir k1smmm adil 
olmadlg1 anl~1lmca, iftira eden ki§iye hadd tatbik olunmaz. ~ahidler
den birisi '-----deli veya kor olu:p- §ehadet ehliyetine hiiiz bulunmazsa du
rum aymrur. Qiinki.i bu durumda hadd, hem §ahidlerden hem de suc;:lanan 
ki.§iden sak1t olur. K1sacas1 Zeydilere gore §ahitlere ancak dordi.i ikmal 
etmedikleri takdirde hadd vurulur, bunun di§mda ceza verilemez. Zahiri 
mezhebinin gerek tek ba§ma gerekse ba§kalanyla birlikte §ahidlik ya
pan kimselere hadd vurulmayacag1 gori.i§i.inde oldugunu yukarda zikret
mi§tik. Onlara gore hadd, mi.ifteri ic;:in vaz'olunm~tur, §iihidlik ic;:in 
degil. 

islam hlukukc;:ulan arasmda ittifakla kabul edilmektedir ki, bir ba§
kasmdan duyduguna dair §ahidlik kabul olunmaz. Veya §iihidlerin sayi
Sl dorde tamamlanmazsa hadd tatbik olunmaz. <;iinki.i duyduguna dair 
§ehadet eden ki§i miifteri say1lamaz. 0 , bir ba§kasmdan duydugunu ri
vayet etmekte ve bunda prensrb olarak hi.isn-i niyyet sahibi oldugrunu 
kabul etmek gerekir. fie;: ki§i bir adamm zina ettigini gordi.iklerine dair 
§ahidlik yaparsa, dordi.inci.i §ah1S da bir bai§kasmdan o adam1 zina eder
ken gordi.igunii duydugunu soylerse; §ahidlerin sayiSI tamamlanmi§ ol
maz. §ahidlerin say1s1 darde balig o1maymca, hadd vurulmasm1 ongoren 
mezheblere gore, bu vak'ada gorgi.i §ahidlerine hadd cezfusl vurulur, du
yarak §8-hidlik edene hadd vurulmaz. iki ki§i duyarak i.i<; ki§i de gorerek 
§ahidlik yaparsa., §ehadet Malikilere ve Zahirilere gore, tam olarak ka-
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bul edilir, Hanefilere, f)afiilere, Hanbelilc,re ve Zeyclilere gore, tam ola~ak 
kabul edilmez. Ebu Hanife ve imam Zeyd 'e gore ve f)afii ile Hanbeli mez
hebinde kuvvetli bir gorii§ uyarmca, say1lanm darde iblag edememi§ 
olan §{l.hidlere hadd vurulur. f)ahidler kadmm fercine baktlklanm itirat 
etseler bile §ehadetleri kabul olur ve batll say1lmaz. <;iinkii zina. sw;un
dan §ahidligin ifas1, kadmm fe:rcine bakmay1 gerektirir. Binaenaleyh 
§eha.deti ifa kasdiyla §ahidlerin kadmm fercine bakmalan mubah olur. 
T1pkl tedavi i~in doktorun bakmasmm m'iibah oldugu gibi. 

~ahidlerden biri veya tbirka~1 §ahidliklerinden riicu' ederlerse riicu' 
eden §ahidlere riicu' hiikmiinden sonra veya infazdan once ise, iftua 
haddi tatbik edilir. Fakat riicu' hiikmiinden once ise, §ahidlerin tiimiine 
iftira haddi vurulur. isterse aralarmda ·riicu' eden §ahid bir ki§i olsun, 
~iinkii bir ki§inin riicu'u ile §ehadet tamamlanmi§ olur. imam Malik'e 
gore; hiikiimden once §ehadetten riicu'; §ehadeti iskat eder. Qiinkii bu, 
~hidlerin §i.iphe i~erisinde 'bulunduklarml veya adil olmadlklanm itiraf 
manasma gelir. Eger §ehadetten riicu', hiikmiin verilmesinden sonra ve 
infazmdan once olursa §ehactet saklt olmaz, yalruzca ~hidlerin yalanci-
11~ ortayaJ ~1kt1g1 takdirde htlkiim bozulur. Oldiiriildiigii iddia edilen 
ki§inin ortaya ~lkmas1 gibi. Eger §ehadetten riicu', hiikmiin verilmesin
den ve ifasmdan sonra ise §ehadet sak1t olmaz ve hiikiim bozulmaz, sa
dece §Midlere ceza verilir. 

Ebu Hanife'ye gore; dort ki§i 1bir adaa:mn zina ettigine dair §ehadet 
ederse; o ki§i recm'olunur fakat i~lerinden birisi, hiikmiin verilmesinden 
sonra riicu' ederse; ona hem iftira haddi tatbik edilir hem de dortte bir 
diyet Odemesi gerekir. imam Ziifer'e gore; zina ettigine dair hakkmda 
~hidlik yap1lan ki§iye, §ahidlerden biri riicu' edene kadar hadd vurul
maSI gerekir. Yani riicu'; hiikiim verildikten sonra ve ifadan once olursa; 
§ahidlerin hepsine hadd vurulur. imam Muhammed ve Ziller ise, yal
mzca riicu' edene hadd vurulmas1 gerektigi g0rii§iindedirler. Onlara gO
re; hiikiimle §ehactet kuvvet kazan~ olmaktad1r, i~lerinden birisi hiik
miin verillmesinden once riicu' ederse hepsine hadd vurulmas1 icabedet. 
imam Ziifer'e gore; yalmzca rii.cu' edene hadd vurulur. 

~afiilerde kaide §udur: f)a.hidler hakh olarak §ehadetlerini. yaparlar 
sonra §3,hidlikten riicu' ederlerse, riicu' ya hiikiimd.en once veya hiikiim
den sonra; infazdan once, yahut ta hiikiimden ve infazdan sonra ola
caktrr. Eger ~idl!kten riicu'; hiikiimden once ise, onlarm §ehactetiyle 
hiikiim verilemez. <;iinkii §ahidlerin §ehactette dogru, fakat riicu'da yan-
11§ olmalan muhtemel oLdugu gi!bi, riicu'da dogru ve §eha1ette yanll§ 
olmalan da miimkiindiir. f)iiphe halinde ise hiikiim verilemez. Eger §a
hidler hiikiimden sonra ve . infazdan once riicu' ederlerse, verilen ceza 
hadd veya kiSasi gerektiren bir ceza oldugu takdirde hiikiim infaz edil-
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mez. <;iinkti ,bu haklar §iiphe ile sB.klt olur, riicu' ise ap~lk bir §iiphedir. 
Eger ~ahidler hiikiimden ve infazdan sonra riicu' ederlerse hiikiim bo
Z'Ulmaz. 

Bu kaidelere binaen a§agidaki hiikiimle·r ortaya ~1kmaktarur: DOrt 
ki§i bir adamm zina ettigme dair §ahidlik ederler ve i~lerinden birisi 
§ehM.ete mebni hiikiim verilmezden once riicu' ederse; rticu' edene if
tirR haddi gerekir. Ancak ~afii mezhebinden baz1 fakihler, haddin vu- . 
rulma:yacag1 gori.i§iindedirler. Onlara gore; §3.hid, su~luya zinay1 §eha,. 
det lafZiyla isnad etmekte, iftira kasch bulunmamaktad1r. Ancak b].l 
gorii§ pek lruvvet kazanmarm§tlr. Gelelim diger tic; ki§iye; riicu' etme-. 
mi§ olan bu tic; k~iye hadd gerekmez. <;tinkii onlar taraf1nctan •i§lenmi§ 
bir sue; s6z konusu degildir. Ve onlar §Rhidlik ic;in gerekli olan dort ki
§iyi tamamlallll§tlr. ic;lerinden birinin riicu' etmesi, pnlann onleyebile
cekleri bir durum degildir. Ama hepsi birden rticu' edecek olur ve; ka
sith '§ehadet yapt1k, diyecek olurlarsa hepsine birden hadd vunnak ge-
rekir. · 

~ahidlerden ttimti veya bir klsrm hiikmtin verilmesinden sonm, fa
kat infazdan once riicu' ederlerse, riicu' edene hadd vurul:ur, digerlerine 
vurulmaz. Eger riicu, htikiimden ve infazctzn sonra ise hiik'Um yine ay
mdrr. Ancak ceza., recm cezas1 ise §ahidler §Rhidliklerini kasuih yaprnl§
larsa; kasden oliime sebe~ olmaktan dolayl klsas gerekir. Hataen yap
ffil.§larsa, hataen oltime sebeb olmalanndan dolayi tazminat icabeder. 

imam Ahmed'e gore; ~Rhidler, biitiiniiyle veya ic;lerinden birisi §e
hadetten rticu' edecek olursa en sahih rivayete gore;· hepsine birlikte 
hadd vurmak gerekir. Bu sahih gorii§ Hanefi mezhebinin gorti§iine uy
maktadir. Sahih olmayan bir diger gorii:§e gore .ise; rticu' edene bir §ey 
gerekmez, diger tic;tine hadd vurulur. Tabii riicu', hiikmiin tatbikinden 
once ise. Bu durumda riicu' eden kimse, hiik.mriin tatbikinden once tevbe 
eden ki§i gibidir, tevbe onun iizerindeki haddi iskat eder. Riicu' edene 
haddin vurulmas1; aleyhinde §ehadet eden ki§inin menfaatmm gozetil
mesine .mebnidir. Haddin vurulmas1 halinde hadd endi§esiyle .riicu'dan . 
imtina' ihtimali variddir, bu 1Se bir zorlama olur. 

Zeydilere gore; §Rhidlerin, hiikiimden once riicu'lan §eha.deti ibtal 
eder. Htiktimden sonra fakat infazdan once riicu' da boyledir. Bunun 

· ic;in infa2Xian once riicu' eden §ahidlere iftira haddi, infizdan sonra rii
cu' eden §ahidlere yan diyet veya klSaS gerekir. 

Zamrilere gore genel kaide ~dur: ~Rhidlerin htikiimde~ once §e.:. 
hadetten riicu'u §ehacteti ihtal eder . . Htikiimden sonra riicu'u ise hiik
miin feshine sebeb olur. Yukanda zahirilerin zina konusunda §Rhidlere 
hadd vunnak gerektigine ctair gorii§lerini belirtmi§tik. Bu tak.dirde §a
hidlerden birinin v:eya tiimiiniin §ehactetten riicu etmesi l).alinde hie; 
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birine hadd vurulmaz. <;iinkii onlara gore hadd, §fl.hide degil iftira ede
ne vurulur. 

iktidars1z veya burulmW} ~Herin zina ettikleri konusundaki §e
hahactetleri kabul edilir. Qiinkii her ikisinden de zina ihti..m:B.li dii§iini.i
lebilir ve zina arunda burulmu§ erkegin uzvunun sertle§mesi mi.irnki.in 
ola:biliT. Ancak uzvu kokiinden kopanlrm§ ~i hakkmda zina iddias1 
tasavvur olunamaz, dolay1s1yla kabul edilmez. ~ahidler zin·a yapildlgi
na dair §ehadet ed.er; kadm, §ahidleri reddederek kendisinin bakire ol
dugunu iddia ederse bir veya birden c;ok kadma kontrol ettirilir. Bakke 
oldugu konusunda o kadmlar §ehfu:iet ederlerse hadd vurulur ve ceza 
verilmez. Kontrol ic;in birden fazla ka:im 1bulunmadig1 takdirde bir tek 
kadmm §ehadeti de kafidir. Hanefilerin ve Hanbelilerin gorii§i.i budur. 
Qi.inki.i erkeklerin goremeyecekleri konularda bir tek kadmm §ehadeti 
hanefilere ve hanbelilere gore makbul:ii.ir. Zeydiler de bu g6rii§tedirler. 
Haddin durdurulmasmm esasl, isbat §ahidlerinin yalan seyle~ veya 
vehmetmi§ ol:mak ihtimalleridir. Bu ihtimal, §i.iphe olarak kabul edilir 
ve §i.iphe halinde de haddler durdurulur. 

~afiiler, dort kadmm §ehadetini §art kO§arlar. Dart kadm sue; i§
leyenin bakire olduguna dair §ahidlik yaparlarsa; zanllya hadd vurmak 
gerekmez. Zira bekaretinin zail olmami§ olmas1 muhtemel oldugu gibi, 
sonradan eski haline doni.i§mi.i~ olmas1 ihtimali de vardlr. Qi.inki.i cimA' 
sonuna kadar vaki' olmazsa, bekaret tekrar eski haline doner. ihtimal 
s6z konusu oldugunda hadd gerekmez. ~ahidlere de hadd gerekmez; 
c;iinki.i bekaretin asli olup, §ahidlerin yalan soyle~ olmalan ihtimftl 
dahilinde oldugundan, samga hadd vurdurulmad1g1 gibi §il.hidlerin dog
ru s6ylemeleri ve 'bekaretin aslmda zail olup sonradan eski haline don
mil§ olmas1 ihtimali bulundugu ic;in, §ahidlere de hadd vurulmaz. 

ibn Hazm ise, haddin durdurulmas1 ic;in dart kadmm §ehactetini 
§art. ko§ar. Lakin ibn Hazm, kadmlarm samgm bakire oldugunu ifade 
etmeleriyle yetinmez. Nas1l bakire oldugunu anlatmalan gerektigini 
telirtir. Eger bak1c1 kaduilar, samgm <bakire oldugunu ve erkegin cin
siyet uzvunun ginnesi halinde muhakkak bekaret zarmm izAle olacagi
ru, kadmm cinsiyet uzvunun tlkall oldugunu belirtirlerse, §3Jtidlerin 
vehme kaplldlklarma ve yalan soylediklerine hi.ikmolunur ve onlann 
§ehadetine dayanarak bir karar verilemez. Eger baklc1 kadmlar, ~m 
bakire, ancak bekaretin geni§lem.i§ oldugunu ve erkegin cinsel uzvunun 
girmesiyle bekaretin zail olmayacagrm ifade ederlerse, §~hidlerin dogru 
olduguna karar verilir ve samga hadd cezas1 tatbik .olunUlT. Zira bOyle 
bir durumda §ahidlerin yalan soylemesi veya vehme kap1~ olmalan 
kestirilemez. ibn Hazrn §iiphe halinde haddi durdunnaz, ~i.inki.i 2l8.hiri 
mezhebi §i.ipheyi kabul etmez. 
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Kadmlann sarugm lba.kire oldugunu iddia etmele!li halinde belirte
cekleri kanaat1 §ehadet saymalan husfumnda ibn Ha.zm'm one siirdi.igii 
gori.i§. nefy i~in §ehadeti kabul etmeyip isbat ic;:in §ehadeti kabul eden 
Zarurl mezhebi fukahasmm gorii§i.ine muhaliftir. imam Malik'e gore 
baklc1 dart kadm, sarugm M.kire oldugunu ifMe etseler de hadd dur
durulmaz. imam Malik'in delili §udur: isbat §ahidleri zinay1 gormii§
lerdir ve bekaretin zail olmamas1 ile birlikte druhul mi.imk.tindi.ir. Aynca 
isbat §3.hidi, 'inka.r §ehadetinden oncelige sahiptir. 

irusan i~in l;)ehadet: 

iJmam •Malik, l;)afii ve Hanbel'e gore; ihsamn isba.t1 ic;:in iki erke
gin §ehadeti kafidir. <;i.inkii ihsan hali, ki~iyle alakah bir hal olup zina 
vak'as1yla ili§kili degildir. Binaenaleyh zinada oldugu gibi ihsamn is
batl i~in de , dart erkek §ahidin olmas1 §art degildir. 

Hanefi mezhebine gore de ihsanm isbat1 ic;:in iki erkek §ahid yeter
lidir. imam Ziifer'in dl§mda Hanefiler, ihsanm; iki erkek veya bir erkek 
iki kadm §8.hid ile isbat edilecegi gori.i§i.indedirler, imam Ziifer ise iki 
erkegin olmasm1 §art ko§ar. 

Zeydi mezhebinde, ihsamn isbatl ic;:in iki erkek bir kadm da olsa, 
fudil iki ki§i kafidir. 

Zahirl mezhebi ise zinanm isbat1yla ihsamn isbatl arasmda. fark 
gozetmez. Fark gozetilmemesi demek, zina ve ihsanm dart §ahidle is
bat olunacagl manasma gelmektedir. 

Haddi gerektiren her zina suc;:un::ia ayet-i kerime 'nin nass1 mu'ci
bince dart §ahidin bulunmas1 hususunda islam bilginleri ittifak etmi§~ 
lerdir. Ayet-i kerlme bu hususu Nur sllresinde sarahaten §Ciyle ifacte et
mektedir: «iNamuslu kadmlara zina suc;>u isnact edip te sonra dart §ahld 
getiremeyenlere seksen degnek vurun ve onlarm §ahidligini asla kabul 
etmeyin.» (Nfu', 4) . Hayvanlarla temas, erkegm erkekle temas1 ve er
kegin kadmm arkas1yla temas1 - bu fiilleri zina hi.ikmiine ta.bi kilan
lara gore-- bu ayet-i kerime'nin hiikmi.i ic;:erisine girer. Fakat bu sa
yilan su~lan, ta'ziri gerektiren su~lar olarak kabul edenler, ta'zir ce
zasmm verilme·si ic;:in su~un isbatma kati goriilerl delillerle yetinirler. 
Ta'zir cezB.sl, bazan iki §3-hidle isbat edilecegi gibi bazan da bir erkek 
iki kadm veya dOrt kadm veya bir erkek iki kadm ve taleb edenin ye
mini ile beraber isbAt olunabilir. Yeminden donme veya ikrar da aym 
§ekilde isoot olunur. 

l;)afii ve Hanbeli mezhebine menstl'b fakihlerin bir kl:smlna gore; 
haddi degil ta'ziri icabetitiren her temas ancak dort ~idle isbat edile-
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bilir. Qiinkii hu fiil, fuhu~tur ve haram olan bir 1rza tecav~ii.r. Eger 
fill temas dl§mda bir miinasebet i'se iki ~ahidle isbat olunur. 

4 - Hakim ~ahidlerin ~ehadetine Kani Olmalldlr: 

Samga zina haddinin tatbiki ancak hakimin §Ahidlerin dogru si>y
ledigine kanaat getirmesiyle miimkiin olur. ~ahidler, fiilin tavsifinde 
veya zamamnda veya yerinde bitbirleriyle <;eli§en ve yalan s6yledikle
rmi veya bir k1smmm yalan soyledigini belirten bir ihtilafa 
d~erlerse §ahidlikleri reddolunur. Ancak burada §ahidlere iftira had
dinin vurulup vurulmamas1 konusunda ihtilaf vard1r. ~ahidlerin saJ151 
ciorde ul~madlg1 veya §ehadetleri kabul olunmad1g1 takdirde, iftira 
haddinin vurulmasm1 gerekli · bulanlarla, bu.lJm.ayanlar, farkh go~ler 
serdetmektedirler. Baz1larma gore; iftira haddi vurulur, <;iinkii §ahidler 
muhtelif vak'alan gormii§ler ve bunu bir vak'a imi§\!esine ortaya koya
rak aym noktada dort ~ahid birl~ememi§Ur, binaenaleyh miifteridir
ler. Baz1lanna gore de hadd vurulmaz; <;iinkii §ahidler §ehadet vazife
sini ifa etmi§lerdir. Diger bir gruba gore; mesele, hakimin kararma bi
rakll~tir. Hakim her durumu §artlanyla birlikte degerlendirir. 

islam huk.uk<;ulan bu konuyla ilgili olarak kaleme ald!klan eser
lerde §<\hidle.r aras1 ihtilat §ekillerinin belli 'b~hlanm §Oylece serd.eder
ler: 

iki §ahid, bir ki§inin belli bir evde zina ettigine ~ehadet eder, diger 
iki ~d de aym k~inin aym kadmla bir ~ka evde zina ettigine §eha
der eder. Yahut iki ~ahid, bir adamm •bir kadmla diger arka~la.n.nm 

· hlirttikleri §ehirden ba§ka bir §ehirde zina ettiklerine drur §ahidlik ya
par. Yahut zinanm i§lendigi yll, ay ve giinde ihtilaf ederler. Eger bu 
say1lan hususlarda ihtilat varsa, imam Malik'e, ~afii mezhebinden ba
Zl fakihlere, Ahmed i.bn Hanbel'e ve Hanefi mezhebinden imam Ziifer'e 
gore; hepsi de miifteridirler. Buna kar§Illk Ebu Hanife, ~afii ve Han
bell mezhebinden baz1 fakihler §8.hidlere iftira haddinin vurulamayac~
gllll, gerekli olan dort sayiSlm tamaml~ olduklanm ifade ederler. 

Maliki fakihlerinden ibn Maci§un'a gore; ~ahidler ihtilat etseler 
de, ~ehactetleri sahihtir. Tabiatl itibanyla ihtilaf hat1rlatllmaz ve §eha
detlerini tam olarak ifa ederler ve hakim de onlara ihtilat noktalanm 
sonnazsa. 

!ki §ahid bir ki'}inin bir kadlnla bir evin, bir ko~esinde zina ettigi
ne §ehAdet eder. diger iki §ahid de aym evin ba§ka bir kO§esinde zina 
ettigini soylerse ve iki k6§e. birbirinden uzak<;a bir yer:de ise durum, iki 
ayn evde zin:a ettiklerini soylemek g1bidir. Ancak evin iki k6§esi birbi
rine yakmsa §ahidlik tamam o1mu§ saylllr ve Ebu Hanife ile Ahmed tbn 
Hanbel'e gore;. aleyhinde §ehadet_ eden ki§iye hadd vurulur. t:m.am ~Mil, 
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Malik ve Ziifer'e gore .§ehadet tamamlanma.rn.J.§ oldugundan aleyhind~ 
· §Ahidlik yap1lan kimseye hadd vurulamaz. · 

iki ~i, ·bit adamm bir kadmla zorla zina ettigine §Ahidlik eder, 
diger iki §Ethid de, adamm kadmm istegiyle zma ettigini belir
tirse, icma-1 fukaha'ya gore, kadma hadd vurulmaz. <;iinkii §ehAdet, ka
dma 'hadd vurmayt gerektiren 'bir konuda tekemmiil etmemi§tir. Kadm
la zina eden erkegi:n drurumu ise ihtilafhdlr. Baz1larma gore hadd vu
rulmaz, ~iinkii delil, bir fiil iizerinde tekemmiil etm.i.§ degildir. Goniillii 
fiil ile zorla Y8..9Ilan fiil aym olmaz. Aynca her lbir fiil i~in gerekli olan 
§Ahid sayJ.& tama:m.lanma.ml.§ltir ve §Ahidlerden ikisi diger ikisini tekzib 
etmektedir. Bu ise §ehadetin kabuliinii onler veya en azmdan ha:ctdi dur
duran 'bir §iiphe durumunu ortaya koyar. iki §ahidden birisinin de di
gerini yalanlama durumu ortadan kalkmi§ olamaz. Bu durumda ancak 
iki fiilden bilrisinin goniillii, lbirisinin zorla olma ihtimali bahis mevzuu 
olur ki, bu da §eha.ctetin bir fiil iizerinde tekemmiiliinii onler. Kaldl ki, 
g6niillii olarak fiilin i§lendigini ooyleyen §ahidler kadma :ilftira etmek
tedirler, ancak delilleri tekenrmiil etmedigi i\!in §ehAdeUeri kabul olun
maz. Bru. go~; !m.a.m 1Malik ve Ebu Hanife'nin gorii§ii olup ~afii ve 
Hanbeli mezhebinden bir grup ta 'bu gorii§e ka;tllmakta.dlrlar. Ba.ZI fu
ka.haya gore, erkege hadd tatbiki vacilbdir. Zira erkegin zma ettigine 
dair §B.hidler tekemmiil etm.i§tir. ~ahidler, adamm zina fiili ~ledigmde 
birle§mi§ler, ancak kadmm durumu konusunda ihtilaf etm.i.§lerdi!r. Ka
dmm fiili isteyerek veya wrla ~ledigi konusundaki bru ihtilat, erkegin 
aleyhindeki ~hAdetin tekemmiiliinii onlemez. Bu gorii§ Hanefi fakih
lerinden imam Muhammed ile imam Ebu YU.Suf'ru.n gorii§ii olup, ~afii 
ve Hanbeli mezhebinden 'bir grup tabu gorii§e katllmal\1tadlr. 

~Ahidlerin durumuna gelince, bu husU.Sta ii9 ayn gorii§ vardlr: 
a - Biiinci gorii§ uyannca, §ahidlere hadd gerekmez. 
<b - ikinci gorii§ uyarmca, §fuh.idlere hadd gerekir. Q.iinkii zina ya~ 

p1ldigma §ehAdet et~ler, fakat §B.hidlik i9in gerekli olan say1y1 ikn18.1 
edememi§lerdir. 1 'Binaenaleyh hadd vuru1mas1 icabeder. 

c - Goniillii olarak kadmm zina ettigini sayleyen erkeklere hadd 
vurtnak gerekir. 'Qiinkii onlar kadma i:ftira atmakta ve iftiralanm de
lillendirecek §Ahidleri tekemmill etti!reme:mektedirler. Zorla fiili i§ledi
gmi royleyen §Ahidlere ise, hadd gerekmez. <;iinkii onlar kadma iftira 
etme~lerdir. Erkegin aleyhindeki §ehadetleri ~kemmiil et~, fakat 
§iiphe durumu varid oldugu i\!in hadd uygulanama.rill§tir. 

Zeydilere gare; ihtilatm hi~ ibir onemi yoktur. Ancak ihtilaf fiilin 
hakikatmda yani fiilin ~lenip ~lenmedigi konusunda veya yerinde ve
ya vaktinde veya keyfiyetinde, yahru.t ta diger konularda olursa ihtilaf 

'Tefstr, C: XI; F . 362 
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ehemmiyet ifade eder. f$ahidlerin ~ehadeti, bu konularda ittifak ede.rse; 
saruga hadd cezas1 gerekir. f$ahidler bunlardan herhangi birisine ihti
la.f ederlerse veya tafsilatlm anlatamay1p ozetlemekle yetinirlerse ~e

ha.detleri sahih olmaz ve iftira haddi gerekmez. 
· Za.hiri mezhebinde ka..ide ~udur: f$ahidligin tam,amlayiclSl olan ko
nudaki ihtilat ~e.ha.deti bozar. Onlara gore, yabanc1 bir erkek, yabanc1 
bir kadmla hirle§irse zina su~u tamamlarum~ olur. Ancak §S,hidler bu 
konuda kesin olmalld1rlar. Fakat zinarun yerinde, zamanmda veya zina 
edilen kadmm va.sf1 konusunda ihtilaf edecek olurlarsa, bu ihtilafa iti
bar yoktur. <;iinkii bunlarm anlatllmas1yla anlatllmamas1 farks1zdlrr ve 
~ehadet tam olarak tekerriir etmi§, hadd gerekli olmu§tur. Bu konuda 
muhtelif gorii§ler vardlr ki, bunlaaa tell1.8.s etmiyoruz. 

Uzerinde ittifak edilen konulardan birisi de; zina konusunda o§a
hidlik i~in onceden bir da varun a~Ilmas1run gerekmeyecegi konusutlur. 
~ahidler daha zina davas1 a~1lmadan once gordiikleri vak.'ay1 mahke
meye intikal ettirebilirler ve bunun iizerine zina davas1 a~1labilir . islam 
hukllk~ulan bu gorii~ii. Ebu Biikre'nin ya§adlg1 bir olayai dayandmr
lar. ~yle ki; Ebu Biikre ve arkad~lan aleyhinde heniiz bir dava ac;Il
madan Mugire aleyhinde §ahidlik yaprm§lardlr. Canlt ve bir arkada§l, 
Kudame ibn Mazun'un aleyhinde i~ki i~tigine dair ~ik yaprm~lar 
ve bilMlare dava a~1lrm§tlr. Zina suc;unda davanm a~1lmasmm ~art ol
mamasrmn nedeni, zina haddinin Allah'm hukukunu ilgilendinnesin
dendir. Allah'm hukukunu ilgilendirdigi ic;in dava a~1lmasl ~hidlik i~in 
§art degildir. Allah'm hukUkunu ilgilendirmeyen ve b~kalarmm huku
kunu ala.kadar eden konularda davac1 tarafmdan dava a~1lrr. Zina su
c;unda ise herhangi bir insanm hakk1 bahis mevzllu olmadlg1 i~in, da
vayi ac;tLracak davac1 s6z konusu olmaz. Eger §eha.det, davanm a~llma
sma ha.gll olsaydl; zina davasmda ne davanm a\!Ilmasi, ne de ~ehadetin 
yap1lmas1 miimkiin olurdu. · 

f$eha.detin; sahib: olmas1 ve hakimi inandlrmas1 ic;in zinarun rnani
yetini, keyfiyetini, ne zaman ~lendiginJ, nerede ~lendigini ve kimin zi

. na ettigini ac;lklayiCI nitelikte olmas1 §arttrr. Ha.kimin de meselenin ha
kikatma ul~bilmek i~in biitiin bu konulan ~dlerden so~turmas1 
gerekir. 

Zinarun mahiyeti konusu sor~turulmalld1r. Zi.ra zin·a , tbirtak.lm fi
illere verilen bir aldrur ki, bir k1smJ. haddi gerektirir, ·bir k1snu gerektir
mez. Hz. Peygamber'in ~oyle ibuyurdugu rivayet olunur: Gozler de zina 
eder, eller de zina eder, ayaklar da zina eder, cinsiyyet uzvu ise bunlar: 
ya yalanlar ya da dogrular. f$iiphesiz ki haddi gerektiren zina, erkegin 
erkeklik uzvunun kadmm ~ilik uzvunun ic;erisine stinne c;opiiniin siir·
medanllgmm i~erisine girmesi gibi girip kaybolmrusuilr. 
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Zinarun keyfiyeti de sorU§turulmalldir, ~iinkii ~a.hidlerin zina ile 
kadm.m cinsel uzvunun dl~ma tem8.s.I kasdet~ olmalan muhtemeldir. 
Zira bu davranl§lara da, hakikaten veya mecazen temas acll verilir, fa
kat ·bu· fiiller haddi icabettirmez. Zinanm ne zaman ~lendigi de sorul
mahdlr. <;iinkii §8.hidlerden bir kls:mmm diger ~dlerin gordiigii vak'
anm ~a bir vak'ay1 gormti§ olmalan muhtemelrur. ~a.hidierin eski 
bir vak'a hakkmda §ehad.et etmeled de ihtimal dahilindedir. Bu ise Ebu 
Hanife'ye gore §ehactetin kabuH.inii onler. Keza §3-hidlerin, sruugm kii: 
~iikltigunde ~le~ oldugu fiil konusunda §ehadet et~ olmalan da 
muhtemeldir. 

Zinarun i§lendigi yerin de sorU§turulmasJ. ge.rekir. <;iinkii §3-hidler
den 'bir klsmmm wz konusu etmi~ oldugu fiil, di.gerinin 80z konusu et
tigi fiilin ~lendigi beldeden b~ka hir beldede i§lenmi§ olmaSI muhte
meldir. Keza fiil.in isyan halinde veya dar'iil-harb'de 'i§lenmi§ alma ih
timali de bul,unabilir, bu gibi hallerde i§lenen zinaya - Ebu Hanife'nin 
go~ti. uyannca__, ceza. verilemez. 

Zina edBen kadmla.r da §ahidlerden sorulmalldu, ~iinkti. temas edi
len kadmm had.di gerektirmeyen birisi olmas1 muhterneldir. Ebu Hani
fe §ehadetin kabulii ic;in i?Mlidlerin zina eden kadm ve erkegi tamma
lanru §ai't kO§arSa da, diger fakihler lbunu §art kO§mazla.r. Temas ettigi 
kadmm kendisinin hehlll oldugunu iddia eden kimsenin de delilini ge
tirmesi ~rttlr. Samk evlilik durumunu inkar eder ve ~ahidler de evU 
olduklanm saylerlerse; §fthidlerin, ih:sanm §artlanm at;lklamalan ge
rekir. Hakimin onlardan bu konudaki bilgileri soru§turmasi §arttlr; ~iin
kii §Ahidlerin ihsamn mahiyetinden haberdar olmamalan muthtemeldir. 

Zina su~unda hakimin haddi iskfut eden hiitiin esaslan sorm,asJ. gibi 
isba.t eden haddi de ta.rnArmyla tafsilatll olarak · soru§turmasi gerekir. 
Hakim, §S.hidlerin aklllanmn saglam olup olmad1~m. gozlerinin iyi go
riip gormedigini, adalet sahihi olup olmadlklanm, san1kla aralannda 
diil§manl~ bulunup hulunmadlgm1 ar~tlrmasJ. gerekir. Ta ki htikmii 
eksiklikten uzak, sahih bir hiiki.im olabilsin. 

Hakimin Bilgisi: 
Hakim, zina vak'asm1 zina amnda mii§3.hade ederse, bilgisine da

yanarak suc;.1ular hakkmda --cumhur-u frukahaya gore- hiikiim vere
mez. !mam Malik, Ebu Hanife ve Ahmed !bn Hanbel'in gorti§ii budur. 
~iilerin ekseriyetinin de hu go~te oldugu 'belirtilir. Bu gorii§iin ta
raftarlan delil olarak §U ayet-i celile'yi getirirler. «Kadmlanmzdan fu
hU§ yapanlara kaq1 ic;inizden dort §Mid getirin.» (Nisa, 15) . 

«Madem ki onlar §3-hidleri getiremediler, oyleyse Allah katmda on
lar, yalanc1lann ta kendileridir.» (Nur, 13) Hakim de; diger ferdler gibi 
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bir ferd oldugu i~in onunde kamil 'belgeler ve deliller bulunmadtk~a. 
gordugu vak'a uzerine hukiim veremez. Eger haki!m .sOyledigini islbat 
etmek i~in yeterli delillere sahip olmadan, kendi m~esine dayana
rak huk\im verirse; miifteri sayllir ve ·hadd cezas1 uygularur. Hakimin 

'delillere dayanmadan bildigini saylemesi yasak olduguna gore; bildigine 
binaen hiikiim vennesi de yasak olacakt1r. Bunun delili Hz. E'bubekir': 
den nakledilen §U s6zdur: Eger ben, bir ada.rru birisinin uzerinde gorsem 
delil tam olarak onume konuncaya kadar ona hadd vurmazdlm. f]afiile
re gore; hakim hir zina. vak'asma §Ahid ol~ ve beraberinde de u~ ki§i 
var ise, hakimlikten ~ekilip §ahidlik yapma7Sa ve kendi bilgisini diger 
u~unun bilgisini tamamlayicl unsur olarak kabul ederse caiz degildir. 

f]afii mezhebinden diger bir gorii§ uyarmca; hakimin bflgisine da
yanarak huk\im vermesi caizdir. Bu gorti§u serdedenlerin delili, Elbu Sa
id el-Hudri'nin Rasulullah (a.s.)dan rivayet ettigi §U hadi&-i §erif'tir: 
Sizlerden :birinizi insanlarm korkusu; gordiigu , ibildigi veya duydugu za
man hakkl soylemekten ahkoymasm. Bu gorti§u serdedenler derler ki: 
Hakim, §hllidlerin §ehadetine dayanarak hukum verebildigine gore -kl 
onun §8hidlerden duydugu §ey zanna dayahd1r- kendi du(Ydugu. veya 
gordugune gore hiik\im vermesi daha evladrr, ~unku meseleyi daha ya
kmdan bilmektedir. 

Zeydiler ise; hakimin iftira su~unun dl§mda hi~ bir hadd cezasm
dan kendi bilgisine dayanarak hukum vermesine cevaz vermezler. Bu
nun dl§mda kalan konularda bilgisine dayanarak hukum vermesine ce
vaz verirle·r . Delil olarak da §U ayet-i celile'yi gosterirler: «Dogrusu Biz 
sana J.9tab1 hak olarak indirdik ki; insanlar arasmda Allah'm sana· gos
terdigi gibi hiikiim versin .>> (Nisa, 105). Zeydilere gore; ha.kirnin bil
gisi §Ahidlerin bilgisinden daha esfuslu:llr. Kendi bilgisiyle hukiim veren 
~i, Allah'm kendisine g5sterdigi §eyle hiikum vermi§ olur. 

Z·a.hirl mezhebi mensublarma gore ; hakimin klsas, miilk ve rrz da
valannda, haddi gerektiren §eylerde huk\im vermesi caizdir. Bilgisi de 
gerek hakim ol:masmdan once, gerekse sonra olsun farketmez. Hakirnin 
kendi bilgisine dayanarak verdigi hukum daha kuvvetlidir. <;unkii o, 
ger~egi daha yakmdan gormekted:ir. Delilleri ise §U ayet-j celile'dir: «Ey 
iman ·edenler, Allah i~in §ahid olarak adaleti gozetin.» (Nisa, 135). Ke
zli delil olarak Rasulullah (a.s.) m §U hadis·i §erif'ini one surerler: Siz
den her kim ki, bir munkeri gorurse onu eliyle degi§tirsin, eger gucu 
yetmezse diliyle de~tirsin. Haki:min adalet uzere kaim olrnas1 ve bu
na binaen karar vermesi sahihtir. Hakimin gordiigu her kotUlugu eliy
le degi§tirmesi ve herkese hakkm1 vermesi gerekir, aksi takdirde zAlim 
durumuna dti§er. 
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2- lkri.r 

ikinci olarak zina su«;u; zaninin i.kran ile sabit olur. imam A'zam 
E'bu Hanife ve Ahmed ibn Hanbel zaninin -dort §ahid §artma klyasla
dort kerre ikrar etmesini §art ko§arlar. Nitekim Ebu Hureyre de rivayet 
eder ki: Eslem kabilesinden bir adam (Maiz) Hz. Peygambere gelir, o 
mescid-i saadette bulunmaktadir. Ve der, ki; ey Allah'm Rasulu, ben zi
na ettim. Hz. Peygamber ada:mdan yuzunu ~evirir, adam oibur yandan 
gelerek der ki, ben zina ettim. Allah'm Raslliu yine yiiztinu ~evirir ve 
adam dort kerre zina ettigini tekrarlar. ikran dordu bulunca, Allah'm 
Rasulu adami ~agmr ve der ki: Sende delilik var rm? Adam; hayrr, der. 
Allah'm Rasulu: Evli misin? diyf' sorar. Adam; evet, der. Bunun uzeri
ne Allah'm Rasulu; onu recmediniz, der. Ebu Hanife ve Ahmed ibn 
Hanbel derler ki; ibir defallk ikrar ile hadd gerekseydi Rasulullah adam
dan yiiz ~evirmezdi , «;iinku Allah i~in vacib olan bir haddi terketmek 
caiz olmaz. Nuaym ibn Hezal de bu hadisi rivayet ed.er ve §unlan ekler: 
Adam dort kerre tekrarlaymca 'Rasulullah buyurdu ki: Dort defa de
din, soyle bakahm kiminle zina ettin? Adam; falanca ile diye cevab 
verir. Bu hadisi Ehu Davud rivayet eder ki, iburadan gerekli ikrarm dort . 
kerre oldugu (neticesi) ortaya ~1kar. 

Eslem kabilesinden Ebu Btirze rivayet eder ki; Hz. Ebu.bekir zina 
ettigini ikrar eden o adama §oyle demi§: Dort kere ikrar edersen Allah'
m Rasulti seni recmeder. Burada iki husus ortaya ~1kmaktad1r: Birin
cisi; Raslliullah (a.s.)m adama boylece ikrar ettirmesi ve adamm ik
ranm reddet.mesidir. Peygamberin bu ikran kabul etmesi onun buyru
gu mahiyetindedir. Qtinku Peygamber hatah hir §eyi kabul etmez. ikin
cisi ise; Hz. Ebubekir bu htilantin lbuyrugu. oldugunu belirtmekltedir, ak
si takdirde onun huz:Urunda boyle bir §eyi soyleme cesaretini gOs:tere
mez<li. ~u halde ikrarm dort kere olmas1 icabeder ve ayn ayn yap1lmas1 
gerekir. Bundan az alan· ikrara it~bar yoktur. 

imam Malik ve ~atii'ye gore; bir tek ikrar da kaf'Idir, ~Unkti i.krfu' 
ihbard1r, ihbar ise tekrarla fazlala§maz. Allah'm Raslliti bu husfista §(ly
le buyurmU§tur. E;y emir, bunu gotur ve tekrarlat, itirat ederse recmet. 
Bu hadiste Allah'm Rasulti recmi yalmzca. itirafa dayandlrrm§tlr. Bu
radan anla§Ihyor ki, sozun dogrulugu i«;in bir kerelik ikrar ge~erlidir. 
Allah Rasultintin Maiz'den dort defa ytiz ~evirmesinin sebebi, onllln ak
lmdan endi~ etmesidir. Bunun i«;in iki kere arkada§larma onun akh
mn yerinde olup olmadlgllli sormu§ ve onlar da aklmm yerinde oldugu
nu ·belirtince, recmedilmesini emretm~tir. 

~ Ahnled'e gore; ikrfmn bir mecliste veya muhtelif meclislerde 
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dort kez olmas1 kruidir. Ki§i bir mecliste veya muhtelif meclislerde dort 
kere iknlr ederse sahihtir. 

ikrann, mufassal otmas1 ve !iilin hakikatlm a~1klamas1 §arttlr. 
Her turlti §tipheyi ofltadan kald1racak bir a~lkhkta olmas1 gerekir. Ozel
likle zina fiilinde haddi ic'a.bettiren davram~larda bulunup bulunmadl
gmm belirtilmesi gerekir. A~1klama ve tafsilat1 istemenin esas1; RasUlul
lahm stinnetidir. Maiz gelip Rasulullah'a zina ettigini ikrar edince pey
gamber yuz ~evirmi§, itiratm1 tekrarlaymca onda, delilik olup olmruilgl
m sormu§, birisine emret~ agzmdan i<;ki kokusu gelip gelmerugini 
ara§tirrnl§ ve sonrada i.:,?ledigi fiili izah ettirmeye ba§layarak: Belki sen 
Oyna§tm veya opti.§ttin? demi§. Bir ba§ka rivayete gore: Onunla kucak
la§tm rm? diye sormu§ ve o da; evet, demi§. Ve tekrar yine; onunla mti
bfl.§eret halinde bulundun mu? diye sorunca o; evet, kar§Illgmi vermi§
tir. Allah'm Rasulti bir daha sorarak: Onunla cima' ettin mi? dellli§ o 
da; evet, ka!'§Illgmi vermi§tir. ibn Abbas'm hadisinde de Allah'm Ra
sU.Hi ona: Onunla birle§tin mi? deyince o; evet, diye cevab vermi§. Allah 
Rasulti tekrar: Senin §eyin, onun §eyine girdi mi deyince o da; evet, 
deyivermi§. Allah'm Rasulu tekrar: Stirme c;optintin stirmedanllga gir
mesi, kovanm kuyuda kaybolmasi gibi mi? diye sormu§, o da; evet ce
va:bmi vermi§. Hz. Peygamber bununla da yetirrmeyerek: Zina nedir bi
liyor musun? diye sorunca o; evet biliyorum; haram olarak bir ki§inin 
kansma yakla.§acag1 gibi ona yakla~tlm, demi§tir. Allah'm Rasulti, bu
nunla neyi 'kasdediyorsun? deyince, Maiz; beni temizlemeyi, demi§tir. 
Bunun tizerine RasUlullah emretmi§ ve Maiz temizlenmi.§tir. Btittin bun
lar gosteriyor ki; ikrar, ikrar olunan fiilin mahiyetini a<;Iklayici ve mu
fassal olmahdlr. 

Yukarda naklettigirniz hadis-i §erif'rten anla§Ihyor ki; bir ki§i zina 
ettigini ikrar edince ; ikran kesin bir htiktim olarak kabul edilme~. Ha
kirnin, adarmn ikranrun sahih olup olmadlgm1 ara§ti.rmasi gerekir. Bu
nun ic;in once' Hz. Peygamberin Maiz'e yapt1g1 gibi aklmm yerinde olup 
olmadigmi incelemesi gerekir. Hakim zaninin aklmm yerinde old:ugunu 
ogrenince; ona zinanm mahiyetini, keyfiyetini, kiminle, ne zamah. zina 
ettigini sormas1 gerekir. Zani btittin bunlan cezai sorum1uluga mesned 
olacak bi<;imde a<;Ikla:digi takdirde, hakim; onun muhsan olup olmadl
guu SOTU§tJUrmak mecburiyetindedir. Adam muhSan oldugunu itiraf 
ederse, ona ihsa.mn mahiyetini smar. ikrar e\iene zinaYI ne zaman Rjle
diginin sprulmasmdan maksad, lbtilugdan once vuku plup olmadlg1 ih
timalinin ortadan kaldinlinasldir. tkrar; her ne kadar ikrar eden k.i¥
nin §ahsma mtinhas1r kuvvetli bir delil ise de onun dl§mda k~ye si
rayet edemez. Binaenaleyh bir kadmla zina ettigini itirru eden ki§inin 
ikran kabul edilir ve bundan sorumlu tutulur. Zina ettigi kadm, zina 
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ettigini inkar ederse mes'illiyet terettiib etmez. Ama ka.dm da itiraf 
ederse o kendi itiratmdan dolaYI muhafaza olrunur, adamm itiratmdan 
dolaYI degil. Rasillullah (a.s.)m siinneti boyle cari olmu~tur. Ebu Da
vtid'un Sehl ibn Sa'd'dan rivayet ettigi bir hadiste, adamm biri Rasu
lullah'm yanma gelip ve adm1 zikrettigi bir kadmla zina ettigini itirat 
eder. Bunun iizerine Rasulullah (a.s.) kadma haber gonderir ve zina 
edip etmedigini sorar, kadm zina etmedigini s6yleyince, Rasulullah ada
rna haddi tatbik eder ve kadlm da kendi haline buakrr. 

ikrar edenin zinactaki ortagmm ikrar edilen mahalde haz1r bulun
maSI §art degildi.r. Nitekim §ehactette de durum aymd1r. Bir §ahls her
hangi bir kadmla zina ett'lgini ikrar ederse ona haid vurulrur. !krar 
eden ki§i zinacta ortagmm kim oldugunu ibilmese de, ikranndan dolay1 
hadd tatbik olunur. <;iinkii o, ger~ek duruma binaen ikrar etmi§tir. Bir 
ki§i bir kadlnla zina ettigini ikrar eder, fakat kadm yalanlarsa, ki§i ik
rarm.dan sorurnludur ve hadd gerekir. imam Malik, ~afii ve Hanbel'e 
gore kadma bir §ey gerekmez. <;iinkii ikrar; ikrar edenin hakkmda bir 
delildir. ikra.r etmeyenin aleyhinde zina halinin sahit olmasl, ikrar eden 
ki§inin hakkmda bir §ii_uhe durumu ortaya ~1karmaz. Lakin Eb:u Hani
fe; bu du.rumda ikrar eden ki§iye de hadd vurulmamas1 gorii§iindedir. 
Qiinkii zina ortagmm reddetmesi dolaYJSiyla ona hadd vurulamamak
tadlr. Bu ise ikrar eden ki§inin hakkmda da bir §iiphe durumu ortaya 
~lkanr. <;iinkii zma fiili, tek b~ma i§lenen bir fiil degildir, ortakl~a 
i§lenir. Eger taraflardan birisi i~in §iiphe soz konusu ise, 001 her iki ta
rafa da sirayet eden bir §iiphe olacaktrr. Qiinkii mutlak manada zina 
ettigini degil, belirli bir kadmla zina ettigini ikrar etmektedir. ~erlat, 
belirlenen kadmm yalanlamas1 yiiziinden kadma haddi tatbik etmemek- · 
tedir. Halbuki ayru durum, bizzarfue ikrar eden ki§i i~in de soz konu
sudur. Ancak ikrar eden ki§i mutlak konu§up; ben zina ettlim, derse, 
durum farkhdlr. Bu takdirde; her ne kadar yalan s6ylemesi ihtimali 
s6z konusu ise de, kendisini koruyacak §er'i · bir gerek~e yoktur. Keza 
zina ettigi kadmm belirsiz olma& da aymdu. Bu takdirde de ikrar eden 
hakkmda zinanm ortadan kalkmas1 §iiphesi varid degildir, ~iinkii o zi
na etrni§tir ama zina edilen lbelirsiz bir kimsedir. imam E'bu YU.Suf ve 
Muhammed de bu ii~ imamm gorii§iine uyarlar. 

ikrarm tafsilath olmasmdan ·soma sahih olmasJI da §artt1r. ikra
nn sahih olmas1, ancak serbest ve akll sMlibi bir kimseden ZU!hfuu ile 
miimkiindiir. §u halde ikrar eden ki§inin, serbest ve akllh olilla.Sl ge
reklidir. Zorlanan ve akllSiz olan kimsenin sC.ziine gore hiikiim veril
mez. Hz. Ali (r.a.) mn riva.yet ettigi hadis-i §erlf'te buyrulur ki: u~ §ey
den kalem kalkrm§otlr. Uyanmcaya kadar uyuyandan, biiluga erinceye 
kadar ~ocuktan ve ak11lanmcaya kadar deliden. Yine Rasul:ullah (a.s.) 
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tan §Oyle dedigi rivayet edilmektedir: Benim funmetimden hata, unut
ma ve zorlandlklan §ey kald.ln.Lrru§tlr. 

Akll zail olanm ikra.rma dair akll konusunda sOZU edilen hus'llslar 
zina konusunda da vanddir. Bazan aJilan bazan deliren ki§inin, aJ71lma 
anmdaki ikran sorumlulugu ta§Ir. AYik olarak zinli ettigini ve zina eder
ken de ay1k oldugunu ifade eden kimseye h.add vumlacag1 konusunda 
ihtilaf yoktur. <;iinku haddi gerektiren fiil, onun miikellefiyet altmda 
bulundugu 'bir devrinde vaki' olmU§tur. Su~u i§ledigi zamanda hakkln
da hiiktim caridir. ikran da soziine itibar olundugu bir vakitte bahis 
mevzuu olmaktad1r. Fakat deli, aJik oldugu zaman.ikrar edip su~u ay1k 
oldugu vakitte i§ledigini belirtmezse hadd gerekmez. Ctinkti zinarun de
lilik anmda vu.kuu bulmas1 muhtemeldir ve ihtimal ooz konusu olunca 
hadd vurmlmaz. 

Uyuyan ki§inin sorumlulugu yoktur. Uyuyan birisi uyuyan bir ka
dmla zina ederse veya uyaruk bir kad.ln, uyuyan bir ki§inin uzvunu ken
di uzvuna sokarsa veya uyurken lbir ki.§i zina ederse; bu durmmda hadd 
gerekmez, ~tinkii kalem kald.lnl.rru§>trr. Ki§i uykulu iken ikra.r ederse, 
ikrarma iltifat olunmaz. <;tinkti sezu mu'teber degildir ve muhtevas1run 
dogruluguna delil say1lamaz. 

Ebu Hanife; ikrar eden ki§inin, konu§ma · gtictine sahip olmaSirn 
§art ko§ar. <;tinkii ona gore ikrar; ifade ve hitalb ile olur, yaZl ve i§aretle 
olmaz. Ebu Hanife'ye gore ; dilsiz, yaz1 ile zina ettigini ikrar etse vema
hud ~aretleriyle dogru soyledigini ifade etse ikran kabul olmaz. '<;tinkti 
§eriat hadd. cezas1ru son beyana istinad ettirrni§ltir. Son a~1klama ise §e
hadetle mfunktindiir. i§aret ve yazi, kinaye mesabesindedir. Fakat di
ger u~ imam, dilsizin i§are·t ve ikranru anl~Ild1g1 takdirde- kabul et
mektedirler. 

'islam hukllk~ulan araslnda ittifakla kabul edilmektedir ki; ikrar
da gorme §aftl yoktmr. A'manm zina yapt1gma dair ikran sahihtir. Zi
na fiilini i§lemesi tasavv·ur edilemeyen ki§inin ---dnsiyet uzvunun kok
ten kopanlml§ olmasi gibi- ikran kabul olrnaz. <;tinkii cinsiyet uzvu 
bulunmad.lg1 i~in fiili i§lemesi soz konusu olamaz. BurulmU§ ve iktidar
siz ki'§inin ikran kabul edilir. <;tinkii temasm ge~ekle§mesi i~in ha§e
fenin ferce girmesinden ·ba§ka bir §ey §art olmad!gmdan, onlann da zi
na etme ihtimali -sertle§Jlle olmasa bile- d~tiniilebilir. 

Gecikmeyi krubul edenlere gore; zina su~unda ikr8.nn fiilden sonra 
olma:smm etkisi yoktur. <;tinkii §ehadette gecikmenin etkisi itham ve 
kin esasma dayandmlrm§trr. ikrarda ise ith&m ve kin s6z konusu ola
maz, ~tinkii ki§i kendi kendini itham edemez. 

Hakimin ikrara engel olmas1 sahih degildir. Keza ikrar yapan ki§i
yi te§viki de gerek:mez. Eger >Rasulullah (a.s.) m Maiz'e yaptig! gibi ik-
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rfmndan dolaYI h~nud olmadlgm1 izhar ederse bir beis yoktur. Hatta 
Hz. Orner (r.a.): Zinada itiraf edenleri doviiniiz, buyurmu§tur. 

Ebu Hanife, ikrarm mahkemede olmasm1 §art ko§ar. Eger ki§i mah
kemenin di§mda (hakimin tbulunmad1g1 bir yerde) ikrar ederse, ikrara 
dair §8.hidlik kabul olmaz. 'zira ikrareden k~i ya ikrarmda 1srar edecek
tir veya inkar edecektir. Eger ikrar ederse, o ikrar i<;in yap1lan §ehadet 
ge<;ersiz olur ve htikiim §ehadete gore degil ikrara gore verilir. Eger in
kar ederse, inkan rlicu' mfmasma gelir ki, zina gibi Allah'm hukUku
nu ilgilendiren hadd su<;larmda ikrardan riicu.' sahihtir. 

imam Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel; ikrann mahkeme huzu
runda olmasm1 §art ko§maz.lar. Binaenaleyh mahkeme huzurunda. yapl
labilecegi gibi bunun dl§mda da ikrar yap1la;bilir ve mahkemede ikran 
duyan §ahidler §ehadet ederler. Lakin ad1 ge<;en imamlar ikrara dair 
§8.hidlik konusunda ihtilat etmi§ler:.dir. imam Malik ikrar i<;in §ahidligin 
kabul oldugunu, ikrar eden ki§i inkar ederse bunun riicu · anlamma ge
lecegmi ifade eder. 

imam ~afii ise; ikrar iizerine §ehadeti kabul eder. E:ger ikrar eden 
~i. ikrar ettigini inkar ederse; inkan kabul edilmez ve ikrardan fii.:!u' 
etmi§ say1lmaz. Qiinkii bunu kabul etmek. §ahid ve hakimi yalanlamak 
olur. Eger ikrar konusunda kendini tekzib ederse; bu, ikrardan rlicu' 
manasma gelir. 

imam Ahmed; ikrar i<;in §ehadeti kabul eder. ancak ki§inin ikrar 
ettigine dair dort ki§inin §ehadetini §art ko§ar. Eger ikrar eden ki§i 
bilruhare ink8.r ederse veya §ahid dortten az da olsa, ikrar eden ki§iye 
hadd vurulmaz. Qiinkii inkan riicu' olarak kabul edilir. ~ahidlerin ik
rar ettigine dair bir kerelik §ehadetleri, imam Ahmed'e gore kabul edil
mez, <;iinkii dart kere te 'kid §arttlr. imam Malik ve ~afii 'ye gore ikrarm, 
yalmzca iki §ahidin §ehadetiyle kabul oldugunu unutmamak gerekir. 

Zani, zina e.ttigini ikrar eder, sonra ikranndan donerse sak1t olur. 
Qiinkii riicu'da sadlk olmasl ihtimali bulundugu gibi, yalancl olma ih
ti.m.8.li de vard1r. E:ger riicu'da sadlk i.se ikrarda yalanc1d1r. Eger riicu'da 
yalanc1 ise ikrarda dogru.dur. Bu ihtim8.llerin ibulunmas1 hadd konusun
da §iipheyi mu'cibdir ve §iiphe halinde hadd durdurulrur. Maiz hadise
sinde rivayet edildigi gibi o, Rasillullah'm huz:Urunda zina ettigini ikrar 
edince, Hz. Peygamber ana donmeyi telkin etmi§ ve; belki opmii§siin
diir, qelki ok§aml§smdir, diyerek riicu'u_ telkin etmi§tir. Hatta hlrsiZllk 
ith8.mlyla getirilen bir kadma: Hlrs1zllk yai?tm nn? diy'e sorinu§ ve; 
hay1r yapmadlm, de diye eklemi§tir. Bu, ikrardan riicu' i<;in bir telkin
den 'ba§ka bir §ey degildir. Eger riicu' ile haddin vurulmas1 saklt ol
masaydl, hakim ve devlet reisi i<;in siinnet olan riicu'u telkininin rna-
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nas1 kalmazdi. Sunnet-i Seniyye geregince hakim veya devlet reisinin 
yanmda zina sw;u itinlf olununca, rucu'u ·telkin etmesi gerekir. 

ikrardan rii.cu'; hukumden once ve sonra olabilecegi gibi hukmun 
tatbikinden once ve tatbik esnasmda da olabilir. ikrar eden ki§i, huk
miin tatbiki esnasmda rucu' ederse, cezanm tatbiki durdurulur. ikrar
dan riicu' baz1 ki§inin kendi kendini yalanlamas1 gibi sarih olur, bazan 
da recmolunanm sopa veya recm esnasmda ka9mas1 gibi ~aret yoluyla 
olur. tkrar eden su9lu, cezadan ka~mca tekrar tutulup cezast uygulan
maz. ~·iinku ka~rna rucu'a delil say1hr. Nitekim Maiz recmden ka~rru§, 
fakat ash8.:b onu ta'kib ederek yakalami§!tir ve cezay1 tatbik etmi§lerdir. 
Durum Hz. Peygambere anlat1lmca: Onu buaksayd1mz ya, buyurmu§
tur. Bu da ka~mamn rucu'a delil oldugunu rucu'un haddi iskat ettigi
ni ifade eder. Ebu Hanife ve Ma.lik sadece infaz amnda ka~rnayr rucu' 
olarak degerlendirir ve rucu'u aynca tasrife gerek gormezler. l:}afiiler 
ise kagmarun, bizB.tihi rucu' anlamim ta'§Imadigmi, ancak cezanm dur
durulmasi gerektigini belirtirler. <;unk.u ka~an ki§inin riicu' kasd.l ol
rnasi muihtemeldir. Ka~an rucu' ettigini lbelirtirse hadd sak1t olur, be
iirtmezse hadd uygulamr. 

Zinada ikrardan riicu, sahih oldug.u gibi ihsandan rucu' da sahih 
olur. Mesela bir ki§i evli oldugu halde zina. ettigini ikrar ederse, bilaha
re zinay1 ikrardan rudl' edebilir. Keza zina:y1 ikrarda diretir, evli oldu
gunu ikrardan donebilir. Bunu yapt1g1 takdirde recm haddi sak1t olur, 
onun yerine sopa cezas1 verilir. 

ikrarla beraber §ehadette bulunursa, Ebu Hanife'ye gore, aleyhin
de hukiim verilmezden once s;u~lunun itiraflyla §ehadet batll olur. Eger 
ikrar, hadd hiikmiinden sonra ise ve hiikum §ehide'te dayamlarak ve
rilrniJ}se Ebu YU.Suf'a gore; ceza sak1t olur. <;unkii §ehactetin ge~erli ol
masmm ~art1, ikrarm bulunrnama.sidlr. imam Muhammed ise bu du
rumda ceza.yr iskat etmez. Mesela 'bir lru?inin aleyhinde §ahidlerin §eha
detiyle zina su~u sabit goriilur, sonra o k~i ikrar ·ederse ceza hiikmolu
nur, ancak ki.§i ikranndan donecek olursa, riicu' ister sarih ister dela
let yoluyla ols.un cezas1 sak1t olur. imam Malik ve Ahmed ibn Hanibel'e 
gore; zfullnin aleyhindeki belgeler tan1.am olur ve o, kendi nefsinin aley
hinde diiriist bir ikrarda bulunur da, ·bilahare ikrarmdan rucu' eder
se, bu rucu'u dolayiSiyla iizerinden hadd saklt olur. <;iinku hadd, §ahid
lerin §ehadetiyle sabit olmalct.adlr. l:}afii mezhebine gore;· hadd cezasl 
delillerle sabit olur, sonra aleyhinde §ehadet edilen ki§i ikrar eder ve 
'bunun ardmdan ikrarmdan donerse; donmesi, delillerle sabit bulunan 
hadd cezasuu iskfut etmez. Eger iskat edecek olsayd1; ikrar, cezanm is
kat! i\!in bir vaslta olabilirdi. 

Nur, 

lille 
gori 
kii j 

ada 
kisi 
kihl 
herr 
yan 
ran 
rarl 
dar 
rare 
yon 
dah 
rUCl 

hiik 

na • 

I:} at: 
kim 
ci g 
ven 

bili 
me1 
OlaJ 

rak 
chr. 
hat 
rivi 
evU 
~lkl 
m8. 



Niir, 6-W) HAD!SLERLE KUR'AN -I KER!M TEFS!Rl 5779 

Bir ki§i zina ettigini once ikrar eder, sonra. zina ettigine dair de
liller orta.ya. c;1ka.r ve o ki§i de ikrarmdan vazgec;erse, bu konuda muhtelif 
gorii§ler va.rdlr: Baz1lanna gore ikrardan riicu ', haddi iska.t etmez. Qiin
kii ikrar orta.dan kalksa da deliller ortadad1r. BaZilanna. gore; bu vak'
a.da riicu' ile ikrar saklt olur. Onlara gore; ikrar ile ibirlikte delilin et
ki.si yoktur, ikrar riicu' ile ibtal olunca ha.dd gerekmez. Diger ba.z1 fa· 
kihler ise, hiikmiin dayand1g1 delile itiibar etmektedirler. Eger hiiki.im 
hem ·bir delile hem de i•krara istina:i etmi§se veya ya.lmzca delile da
yanrrll§S8. ikrardan ri.icu', ha.ddi iskat etmez. Fakat hiiki.im yalruzca ik
rara istinad etrni§se. riicu ' haddi i:skat eder. Bir diger gruba gore; ik
rarla §ehadetin birle§mesi ha.linde - mesele Allah'm hukUkunu alaka
dar ediyorsa- hiikmiin §ehadete dayanmasJ. gerekir. Qi.inki.i d.elil, ik
rardan daha kuvvetlidir. ~ayet mesele insanlarm Jr.akklm alakadar edi
yorsa, hi.ikmiin ikrara istinad etmesi gerekir, c;i.inkii ikrar §ehadetten 
daha kuvvetlidir ve insanlarm hukukunu ilgilendiren konuda ikrann 
riicu 'a te'siri yoktur. Bir diger fukaha grubuna gore, her iki halde :ie 
h:iikmi.in, §ehadet ve ikrara birlikte istinact etmesi gerekir. 

Hakim; samgm ma.hkemenin dl§mda ikrar ettigini duysa bile bu
na dayanarak samgm aleyhinde hi.ikiim veremez. 

· .imam Malik, Elbu Hanife ve Ahmed lbn Hanbel bu gC.rii§tedirler. 
~afii mezhebinde ise iki gorii§ vard1r: En kuvvetli gorii§ uya.rmca, ha· 
kim gordi.ig·ii. duydugu ve bildigi §eye dayanarak hi.iki.im veremez. 1kin
ci gorii§ uyarmca; gordiigi.i, duydugu ve 'bildigi §eye dayanarak hiiki.im 
verebilir. 

3 - Karineler 

Zina su9unda en mu'teber karine ; evlenmemi§ veya kocas1 oldugu 
bilinmeyen kadlmn hamile oldugunun ortaya <;Ikmas1d1r. Biiluga er
memi§ c;ocukla veya cinsiyyet uzvu kokten <;Ikanlrm§ birisiyle evlenmi'§ 
olan kadln da evlenmemi§ kadm hi.ikmi.ine t8.:bidir. Bir kimse balig ola
rak evlenir ve evlendigi kadln alt1 aydan once dogurursa hiiki.im aym
dlr. Hamileligin zina su~unda delil olara.k kabulii Hz. Peygambe:rin as
habmm s6zlerine ve fiillerine dayan1r: Hz. Orner (r.a.) in §oyle dedigi 
rivayet olunur: ister erkek olsun ister kadm olsun, zina eden herkese 
evli ise recm vacibdir. Delil ortaya serilm~ veya hamile oldugu ortaya 
~lkml._..c:;sa veya suc;unu itirat etmi§se hact,f·i §er'i tatbik olunur. Hz. OS
man (r.a.)a altl aym hitarmnda dogum yapml§ bir kadm getirildigin
de; Hz. Osman onu recmetmek ister, Hz. Ali ise bunu yapamazsm, c;iin- · 
ki.i Allah: ((Ha.milelik ile memeden kesilme otuz aydlr.» buyurmaktad1r, 
diye kar§I c;lkar. 
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Hz. Ali (r.a.)den §Oyle dedigi rivayet edilir. Ey insanlar zim1; biri 
a~Ik, biri gizli olmak lizere iki ~e§ittir. Gizli zina §ahidlerin §ehadetiyle 
sabit olu.rsa; recm i~in ilk ta§I attacak olanlar §ahidlerdir. A~1k zina ise 
hanuleligm ortaya ~1kmas1 veya su~lunun itiraf1 ile sabit olur. Saha
be-i Glizin'in sozleri bunlard1r. Emirlerine hi~ kimse muhalefet etme
digi i~in mesele icma' haline gelmi§tir. 

Zina su~unda; hamilelik kesin bir kari.ne degil aksi g6rli§e de mti
said bir delildir. Binaenaleyh kadm, hamileligin zinadan olmad1gm1 is
bat edebilir. Hamileligin zinadan oldugu veya isteyerek yap1llp yapilma
dJ.gi konusunda §liphe varid oldugu takdirde, hamile kadma hadd vur
mamak gerekir. Eger ortada hamileligin zorla yap1lm1§ bir temasm ne
ticesi veya hataen i§lenmi§ bir su~ oldrugu ihtimali var ise, haddin d:ur
durulmasi icabeder. Hamileligin, bekaretin baki kalmas1 nedeniyle, du
hul vaki' olmadan meydana gelmesi ihtimali mevcud ise, haddin engel
lenmesi icabeder. <;tinkti bir kadm, duhul vaki' olmadan da hamile ka
la!bilir. Erkegin erlik suyu, kadmm veya ba§ka:smm hareketiyle veya 
fercin dl§ma temas neticesinde ferce gir:mi§ ola!bilir. 

Ebu Hanife, §atii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore; zina su~unda elde 
hamilelikten b~ka bir delil yoksa ve kadm da, zinaya zorland1gm1 ya
hut §liphe ile temas vaki' oldugunu iddia ederse; hadd vurmak gerek
mez. Ama zorlama ve §liphe durumu bulundugunu iddia etmezse, bu 
takdirde zina su~unu itiraf etmedigi slirece hadd vurulamaz. <;tinkli 
hadd, prensib olarak delil veya it.irafla vacibdir. 

4 - Lian 

imam Malik'e gore ; evlenmeyen bir kadmm harnile oldugunun or
taya ~1kmas1, onu ikrarma gerek duymadan haddi icabettirir. Kadi
nm zorlama ve §liphe ile temas durumunu iddia e,tmesi, haddin durd.ru
rulmasi i~in tek ba§ma yeterli bir neden degildir. Bu iddiaYI serdettigi 
takdirde, ,savunmasmm dogrulugunu ifade eden karine ve delil ikame 
etmesi gerekir. Kendisini zorlayan ki§inin durumunu a~1klamas1 veya 
baz1 kimselerin, onrun zorlama ile kar§I kar§Iya bulunduguna §ehactet 
etmeleri gerekir. §ahidlerin; kadmm, zorlama amnda imdad diledigi 
veya bekaretinin izalesinden sonra kanlar aktlgma, lbagirdigma veya 
e1bisesinin par~alanmasma §ahid olduklanm belirtmeleri icabeder. 

\ Hadd Oezasmm Tatbiki 

Haddirl Miktan: 
\ 

Hi~; §iipqeye mahal kalmayacak §ekilde, zina SU\!U sabit goriiltirse; 
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ha.kim.in hadd cezasma hiikmetmesi gerekir. Hadd; evli ki§inin recmo
lunmasl, bekarm yiiz sopa ile doviiliip siirgiin edilmesidir. 

islam Hukukunun Zina Cezasma Ver<iigi ~ekil: 

islam bu.kUk~ulan, zina haddine §6yle bir §ekil verir: Zina i<;in 
hadd; Allah'm hakkld1r. Aslmda, islam hu.kuk~ulanna gore; toplumun 
menfaatmm gerektirdigi konularda hadd; toplumun menfaatlm ·koru
makta, insanlarm bozulmas1ru onlemekte ve emniyetlerini tahakkuk et
tinnektedir. Hadd cezasm1 gerektiren su<;larm, kotiiliigii umuma raci'
dir. Bunlann cezalanrunlmasmda umfunun faidesi vardu. DolayiSiyla 
bu cezalarm verilmesi, Allah i<;in bir hak olarak degerlendirilir. Allah, 
bunlan menfaatm ge~ekle§mesi ve mazarratm def'i i<;in vaz'e~tir. 

Bu haklar, ferdlerin iskatl ile sak1t olmaz. Hadd cezas1 oteki cezalar
dan §U noktada aynllr: Hadd cezas1; affl, sulhu, sukutu ve degi§tirrneyi 
kabul etmeyen •bir cezadlr. 

!slam hukUk<;ularmm hadd cezasma verdikleri bu §ekil , be§eri hu· 
kUk yorumcularmm verdikleri §ekillere de uzak degildir. Be§eri hu.kuk 
yorumculart da cezay1 toplumun hakkl olarak kabul ederler. <;iinkii 
umumun menfaatl cezayt ic8Jbettirir. · Baztlan, islam hukuk<;ularmm 
hadd cezasm.a verdikleri keyfiyetle, be§eri hukuk bilginlerinin verdik
leri keyfiyyet arasmda .temelde bir farkllllk oldugunu, mefhum farki 
bulunmadlgrm zannederler. Fakat ger<;ekte her iki baklmdan da biiyiik 
farkllllklar vard1r. ~oyle ki: Hadd cezas1, be§eri hukuktaki cezalardan 
~ bakrmlardarl aynllr: Hadd ceza.st af kabul etmez, ba§ka bir ceza. ile 
deg~tirilemez . Halbu.ki be§eri hukUktaki cezalar af ve deg~me ka'bul 
eder. islam hu.kUk<;ularmm haddi Allah'a ait bir hak olarak degerlen
dirmeleri, onun aff1 kabul etmesini onlemi§tir. Qiinkii Allah'm hakk1 
olan <bir §eyi ferdlerin ve toplumlarm af ve degi§tirme salahiyeti ola
maz. Ferdler ve rtoplumlar, Allah'm emrettigi bir §eyi degi§tiremezler. 
Eger hadd cezas1, toplumun bizzat koydugu hir kanun olsaydl; toplurn 
tarafmdan kaldinlaJbilir veya degi§tirilebilirdi. Kaldl ki islam h'llkUkun- · 
da birtakrm cezalar da, umfunun menfaat1 i\!in vaz'olunmli§ ve bu ceza
lar toplumun hakk1 olarak ka:bul edilmi§tir. Toplumun temsilcilertnin 
onu affetmeleri ve yerine ba§ka !birr ceza vermeleri caizdir. islam huku
lrunda hu tiir cezalara ta'·zir cezaSI adl verilir. Bu tiir cezalar, keyfiyyet 
bakmundan be§eri hu.kuktaki cezalarla ayrudir. 

&u\!lunun aleyihinde hiikmedilen cezalar, birden fazla olursa, i<; i<;e 
girmedigi veya birisi digerini kesmedigi takdirde hepsi tatlbik olunur. 

Tedahiil; su<;lann birden fazla olmas1 halinde, cezalann bir klsnu
run digerinin i<;ine girmesidir. Bu durumda sw;larm hepsine bir tek 
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ceza verilir. Su\!luya bir tek .su\! i§lemi§ gibi kabul ederek, bir tek ceza 
uygulamr. Tectahtil hali iki durumda ortaya \!Ikar: 

a - SU\!larm ttimti -Mi.iteaddit zina veya hlrsiZllk veya i\!ki su~
lan gibi aym ttirden olursa- hepsinin cezas1 i9 i\!e girer ve hepsine bir 
tek ceza verilir. Su9lu, cezanm talbbikinden sonra aym ttirden lbir brujka 
SU\! ~lerse, bu ikinci su\! i9in ayn bir ceza uygulamr.· Fakat cezarun tat
bikinden once aym ttirden bir b~ka su9 i§lerse, yeni su9 da onceki SU\!
larla i9 i<;e girer ve bir tek cezi tatbik edilir. Yeter ki, su9lar aym ttir
den olsun. Tedahtilde itibar edilen husus; htikmtin verilmesi degil, ce
zamn tatbikidir. Ceza.Iar tatbik olrunmadlg1 mtidde~e i9 i9e. girer, is
terse o konu.da verilen htiktimler birden fazla olsun. 

Su9un esaslan ayn olmakla beraber, hepsi aym ttirden oldugu tak
dirde de tedahtil durumu mevcud olur. E:Vli birisi zina ettigi takdirde, 
verilen cezimn i9ine bekar iken i§ledigi zina su~unrun cezaSI da girer. 
<;tinkti her ikisi aym ttirdendir. Burada itibar olunan nokta, su9un rti
kiinleri degil nev'idir. Fakat bu du.rumda verilecek ceza; gereken ceza
dan daha agu olacaktlr. Mesela bir ki§i bakire iken zina eder, sonra evli 
iken de zina ederse her ikisine tek ceza uygularur ki bu, recm cezB..Sl
du. 

b - Su9lar birden fazla ve muhtelif neviden olursa, ceza.Iar ic; ic;e 
girer ve hepsine bir tek ceza uygrulamr. Ancak o su9lar i9in konulan 
cezanm, bir menfaatm himayesi kasdlyla konm~ olmas1, yani bir tek 
gaye i9in vaz'edilm~ olmas1 ;;arttlr; Kan i9mek, olti veya domuz eti ye
mek gibi. Bu SU\!lar, ferdlerin menfaatmm korunmas1 ic;in yasaklanmi§
tir. Bir §ahls once olti eti yer, .sonra kan i9er, sonra da domuz eti yerse 
bu tic; sru\!un cezas1 ic; i9e girer ve hepsine bir tek ceza verilir. 

islam hukUkunda ~eSi§me; bir cezanm infaz1 ile ba§ka cezalarm 
infazmm ortadan kalkmas1 haline verilen add1r. Bu mAnacta kesi§'llle, 
yalm2lca katil cezaJannda soz konusu olabilir. Qi.inkti oldtirme cezalan
nm tatbiki zaruri olarak diger cezalarm infaZim o~tadan kaldlnr. Bma
enaleyh islam hukukunda diger cezalan kesip atan biricik ceza; Oli.im 
cezaSidlr. Kesi§me noktasmda baz1 ihtilaflar vard1r ki; biz bu noktay1 
yukarda yeterince ac;Ikladlk. Cezanm kesi§mesi konusunu ve cezalann 
tedahtilti ve birden fazla olmas1 mevzuunru kita:bliilJZm birinci cildinde 
ve Gene! Ceza Hukillru k1smmda yeterince iz8.h ettik, dileyenler oraya 
mi.iracaat edebilirler. 

islam hukuk9ulan tarafmdan ittifakla kabul edilmektedir ki; 
haddler, devlet reisi veya onun vekili tarafmdan tat'bik olunur, lbunun 
dl§Inda ba§ka biri tatbik edemez. Q-tinkti hadd, Allah'm hakkl ve top~ 
lU!mun menfaatl ic;in me§nl' kllmrm§ ·bir cezarur, DolaYisiyla cezamn, 
toplumun vekiline yani devlet reisine havale edilmesi gerekir. Kald1 ki 
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hadd CezaSl, bir ~~baJI ve ictiharu gerektirir ve inf8..zl esnasmda ac1ma 
ve a§ln gitme dlurtliillunun onlenmesi miiemmen degildir. Yapilmasi ge
reken mik!tann ~ma ~Ikma ibahis mevzuudur. Bu yiizden cezanm tat
bikini devlet reisine birakmak gerekir: Devlet reisi cezaJI, isterse ken
disi tatbik eder. isterse vekiline yaptrrrr. Haddin infaZI esnasmda dev
let reisinin haz~.r lbulunmas1 ~ degildir. Qiinkii RasUlullah (a.s.), bu
na gerek gormemi§ ve bir vak'ada §(lyle de~tir: Ey Emir bu kadm1 al, 
yann sorguy·a ~ek, eger itiraf ederse recmet. Keza M~'in recmedilme
sini emretm~ ve recm esnasmda hazrr bulunmaill.l!§tir. Allah RasUliine 
bir hlrs1z getirildiginde, «bunu gotiiriin ve kolunu kesin» diye buiyur
mtl§otur. 

Haddin tatbiki i\!in devlet reisinin izni vaci:bdir. Rastilullah ve Hu
lefa-i R~idin devrinde; onlarm izni olmadan hi~ bir hadd cezas1 u\Y
gulanm.Iyordu. Hatta bu noktada Allah Rasuliiniin §Oyle buyurdugu ri
vayet olunur: D6rt §ey yoneticilere aittir: Haddler, sadakalar (zekat), 
cum'alar ve gantmetler. imam'm hadrlin infazma izin vermesi ya. mu
vakkat olur ve duruma gore \!Ikanlrr veya siirekli olur hakirnlere ve 
valilere tammr. Hakklnda hadd cezas1 hiikmolunanlara hakimlerin ve 
valilerin uygulamalanm bildirir. 

Kale sarubine; kolesine haddi tatbik yetkisi verilip verilmedigi ko
nusunda Ebu Hanife ile Malik, ~afli ve Hanbel arasmda ihtilaf vardrr. 
Kolelik, yeryiiziinde kaldlnldigi i~in biz 'bu konuya tem.as etmeyi uy
gun bulmuyoruz. 

Yiice Allah'm: «Ve onlarm azabma mii'minlerden bir taife de §a
hid olsun.» buyruguna binaen haddin aleni olarak infaZI ic~beder. Ve
rilen hadd cezasl recmolundit.lgu zaman, infaz aleni olur. Qiinkii nazari 
olarak recm cezasmda; ta§ atanlann· sayiSI s1mrh degildir. Ancak ceza
nm \!abucak ger~ekle~mesj i~in uygulayicilarm sayiSimn fazla olmasi 
gerekiT. 1Sopa cezas1 ise, tek ki§i tarafmdan uygulanabilen bir cezamr. 
Bunun i~in sopa cezasmda: kirnlerin haz1r olacag1 konusu ihtilafhdlr. 
Ayet-i kerime'de ge~en «bir taife» ta'birini bazilan, bir ki§i ve haddi. 
tatbik eden ba.zllan, haddi infaz edenin di§Inda, iki ki§i bazllan haddi 
tnfaz edenin dl§lllda dart ki§i, lbaz1lan da on ki§i olarak tefsir e~
lerdir. 

Recm Cezasmm infaz Edilme §ekli 

Recmedilecek su~lu erkekse -su~u ister belgelerle tesbit e.dilsin, 
ister kendi ikran ile s3Jbit olsun- hiikiim ayakta uygulamr. Su~lu; 
baglanmaz, yere gomillmez, tutulmaz ve 'bir §eye dayandmlmaz . . Zira 
Hz. Peygamber ne Maiz'i, ne Ciiheyne kabilesine mensub kadm1, ne de 
yukarda s<>zii edilen iki yahtidiyi topraga gomerek hiikmii infaz etmi~-
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tir. Ebu Said der ki Raslllullah (a.s.) Maiz'in recmolunmasm1 emredince, 
biz Baki mezarllgma gittik. Allah'a and ic;erim ki, ne onu topra.ga gom
di.ik ne de baglad1k. Ayakta hi\! 1bir §eye baglanmadan hi.ikmi.i infaz. ettik. 
Sue; tkrar ile sabit ise; suc;lu, infaz amnda kagt1g1 takdirde pe§inden ta'
kib olunmaz ve infaz tatbik olunmaz. Fakat sue; §ehadetle sabit olmu§Sa; 
izlenir, oli.inceye kadar recmolunur. Eger aleyhinde §ehadet edilen suc;lu; 
recme tahammi.il edemezse ve su.c;lu\VU baglamadan hi.ikmii tatbik miim
ki.in olmazsa ·baglamr. Suc;Iu kadm oldugu takdirde Ebu Hanife ve §afii
ye gore gogsi.ine kadar topraga gomi.ili.ir, c;i.inki.i boylece viicudunun go
ri.inmesi onlenmi§ olur. Hanbeli mezhebinde de baz1 fakihler bu gori.i§te
dirler. Lakin Hanbelilerden kuvvetli olan gori.i§; kadmm topraga go
mi.ilemeyecegi noktasmdad1r, imam Malik bu gori.i§tedir. 

Ebu Hanife her hali.ikarda kadmm topraga gomillebilecegine ce
vaz verirken; §afii ve Hanbeli mezhebinden gomillmesine nza goote
renler, cezarun delil ile sabit olmas1 halinde gomi.ilebilecegini soylerler. 
Ama ceza ikrar ile sabit ise topraga gomillmez. <;i.inki.i topraga g6m
mek, SU\!luyu kac;maktan ahkoyar. Halbuki kac;mak - yukarda da soy
ledigimiz grbi- ikrardan ri.icu ' olarak degerlendirilir. ikrardan ri.icu' 
ise haddi iskat eder. Kadm t opraga gomi.ilmeden recmedilirse, elbisesi 
vi.icuduna iyice sanhr ki i.istii ac;1lmasm. 

Si.innet-i Seniyye'ye gore; recmolunan kadlna her taraftan ta§ atl
llr. Si.innet-i Seniyye, boyle olmakla bera:ber 'baZl fukahaya gore; na
ma~da oldugu gibi i.ic; saf halinde toplan1llr. Her saf ta§I attlkc;a geri 
c;ekilir arkadaki saf gelir. Bu gorii§i.i serdedenlerin delili Hz. Ali (r.a.) 
nin §uraha'y1 recmeyledigi· zaman, sbyledigi sbzd:i.ir. Halk §uraha'nm 
etraf1ru c;epec;evre sarml§ ve ellerine ta.§lar alrm§lardl. Hz. Ali (r.a.) 
onlara demi§ti ki : Recm boyle olmaz, o zaman biflbirinize vurursunuz. 
Namazda saf bagladigilllZ gibi saf tutun ve saflruz1 ard arda srralaym. 

Ebu Hanife; zina suc;unun §ahidlerin §ehadetiyle sAibit olmas1 ha
linde, recm esnasmda once §ahidlerin ta.:} atmasm1, sonra devlet reisinin 
veya onun vekilinin ta§ atmas1ru, sonra halkm ta§ atmas1ru §art kO§ar. 
Eger §ahidler, ta§ atmaya ba§lamaktan imtina' ederlerse, hakkmda §e
hactet edilenin i.izerinden hadd sak1t olur. §ahidlerin ta§ atmaktarl ka
c;mmalan i.izerine onlara hadd terettiib etmez. Qi.inki.i ta§ atmaktan ka
.c;mmalan, sarahaten §ehactetten ri.icu' etmeleri anla:mma gelmez. 

imam '§afii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore; once §.ihidlerin ta§ atma· 
ya ·ba§lamasl §art degil, si.innet ve gi.izel davralll§tlr. Hanefi fakihlerin
den Ebu YUSiuf da bu gorii§tedir. Ona gore; ~ahidlerin· ilkin ta§ atmaya 
bru§lamas1 §art degil, mi.istehabdlr. imam ~afii ve Hanbel, §ihidlerin ve 
devlet reisinin infazda hazu bulunmalanm gerekli gormezler. Bulun~ 
mamalan halinde de herhangi bir netice terettiib ettinnezler. 
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imam Malik ise; §ahidlerin ilkin infaza ba§lamasmm §art olara.k . 
ongormedigi gi'bi miista.hab da saymaz. Ona gore, lbu husllsta serdedi-
len hadis sahlli degildir. 

Ebu Hanife'nin delili, Hz. Ali (r.a.)nin f}uraha'YJ. recmederken ooy
ledigi §U sazdiir: Recm iki tiirliidiir: Gizli recm, 8.\!Ik recm. A<;Ik recm; 
kadmm karnmdakinin zinA ettigine §ehfudet etmesi ve kendisinin itira
fldlr. Bu durumda once devlet reisi, sonra da halk infaza iba§lar. Gizli 
recm; dart ki§inin §eha.detiyle sa!bit olan su\!tur. Bu durumda once §a
hidler, sohra devlet reisi, sonra da halk t~ atmaya ba§lar. Bu durum, 
sahabenin gozii oniinde cereyan ettigi halde i\!lerinden hi<; lbirisi kaq1 
<;lkmami§ ve hiikiim; ic.ma.' ile sabit OlmU§tUr. ilkin §ahidlerin atmasm1 
gerekli :bulmak, haddin onlenmesi i<;in de bir vesile olabilfr. Q·iinkii §A
hid yalan yere de §eha.dete cesaret edebilir. Ama yalan yere §ehadet 
ederek bir insam oldiirmeye cesaret edemez. imam A'zam Elbu Hanife; 
§A.hidlerin ilkin infaza ba§lamalanna ibinaen ~ag1daki hiikmii serde
der: Eger §ahidler Ukin ta§ at:rna.ktan imtina' ederlerse veya infaz ic;in 
ta'yin edilen gunde ortadan kaybolurlarsa veya infaz vakti gelmeden 
once oliirlerse, biitiin ibu g:tbi hallerde infaz engellenir. Lakin Ebu Ha
nife'nin arkada§lanndan imam MuhammeJ.; §ahidlerin ilkin infaZl 
miimkiin olmadl~ takdirde -hasta veya ellerinin kesik O}nlasl gibi
haddin infaz olunacag1 gor~iindedirler. 

Ebu Hanife; §ahidlerin infaz anmda §eha.det ehliyetinin baki ol
masml §art kO§ar. Eger infaz anmda §ehadet ehliyeti; fas1khk, irtictad, 
korliik, .delilik, dilsizlik veya iftira had::ii gibi sebeblerle batll olursa, 
hadd tatbik olunmaz. Elbu Hanife'nin delili §Udur: infaz esnasmda §e
ha.deti cel'lheden sebeblerin bulunmas1; hiikiim verilmesi anmda aym 
sebeblerin bulunmas1 anlamma gelir. Hiikiim anmda bu gi:bi sebeblerin 
bulunmas1 §ehadeti ibtal eder. Diger iic; im8.m, bu §art1 gerekli 'bulmaz
lar. Onlara gore §ehMet ehliyeti; hiikiim anmda gereklidir, infaz anm
da degil. Uc; i.rn8.mm gorii§u 'be§eri hukuka da uygun dii§mektedir. E'bu 
Hanife'nin maksach, «~iiphe halinde haddleri durdurunuz» hadisinin 
hiikmiinu tatbik ederek hiikmu durdurmakt1r. Lakin giiniimuzd.e yu
riitme kuruluyla, yasama kurulu birbirinden aynld1gmdan ve infazm 
yiiriitme kurulunun ihtisas alamna girmesinden dolay1 E.bu Hanife'nin 
go~u ile hiikmetmek miimkiin degildir. Bu arada Ebu Hanife'nin go
rii§iine uyan ve infazm, hiikmiin tamamlayiClSI oldugunu one siiren 
be§eri hukuk bilginlerinin de lbulrundugunu belirtmemiz gerekir. 

Recm cezas1 her zaman yazm veya kl:§m, saghkh veya ha.Stallkll 
durumlarda uygulanabiltr. Qiinkii ceza, oldiiriicu bir cezadlr ve oldiir-

Tefsir, C: XI; F . 363 
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meden ~mmaya gerek yoktrur. Fakat hanule kadm, hamlini vazedin
ceye kadar hukfun tatbik olunmaz, ~unku htikmtin tatbiki ananm kar
nmdaki c;ocugun helakine sebeb olur, halbuki huktim ~ocuk hakklnda 
degil ana hakklnda sadu olm~tur. ilerde hamHelere haddin tatbiki 
konusunda bu hu.sust1 a~1klayacag1z. Recmeden veya recm cezasma ka
tilan herkesin, oldurmeyi kasdetmesi ve suc;lunun ytizune tao§ atma
:rn.asJ. mustehaibdlr. Ta..§ atlhrken suc;lunun yiizune vunnaktan k~m- . 
mak gerekir, c;unku recm oldurucu bir cezadu ve mahkUm.un en kiSa 
yolla oldurulmesi evladlr. Recm. islam hukukc;ulanmn ittifaklyla, ca
milerde infaz olunamaz. Meskenleroen uzak bir yerde hukmun infau 
iyi gorii·ltir. Ta ki infaz halinde atllan ta..§lar, suc;suz birisine isfl.,bet et
mesin. Recmedilirken normal htiytikltikte ta..§lar veya ta§ yerine ge9en 
kemik ve toprak parc;alan at1hr. Maiz'in rec:m edilmesi esnasmda top
rak, ta..§ ve kemik parc;alarmm atlldlg1 rivayet edilir. Recmolunan ki§i
ye hafif ta..§lar f1rlatllmaz ki i§kencesi uzamasm, buyuk ta§lar da atil
maz ki, ezilip olmesin ve as1l maksad1 te§>kil eden tenkil gayesi ortadan 
kalkmasm. Tercih edilen buyiikltik, avucun doh:nas1du. Recm esnasm
da atllacak ta..§lann belirll bir sayun yoktur. BaZI sw;lulara oldurucu 
ta§lar isabet eder ve suc;lu hemen oltir, bazJ. suc;lulara da oldtirticu ta..§
lar isabet etmez ve ~ok saJida t~ atma geregi dutyUJur. Recm cezasm
dan maksad oldurmedir. Mahkt1m oldurulUnceye kadar ta§lamr. Recm 
cezas1 olarak, herhangi bir oldurucu fiil recm'in yerine kaim olmaz. 
Boynu koparmak veya k1llc;la kesmek veya idam etrnek recm'in yerine 
kaim olmaz. <Suc;1u oltince cesedi ailesine teslim edilir. Onlar oltilerine 
yapt1klan §ekilde recmolunan ki§iyi de y1karlar, kefenlerler, namaZim 
k1lar ve defnederler. Nitekim Maiz'in recminden sonra cesedin ne ya
pllaca~ soruldugunda Allah Rast11U §Oyle buyurmu§tur: Oltilerinize ne 
yap1yorsamz ona da yapm1z. 

Sopa cezasma c;arptmlan ki§iye normal sopalarla yuz sopa vuru
lur. Sopamn kuru olmamas1 lazundlr ki yaralanmasm. Sopanm su•;lu
nun cesedine isabet eden tarafmda herhangi bir purtiz bulunmamah
du. Qtinku o takdirde kuru sopanm sebep olacag1 sonu~lara se
bep olabilir. Vurulacak sopanm birden fazla dall bulunmamalldlr. 
Eger birden fazla dah bulunursa, vurulan her sopa dallarmm saJI
sma gore hesfl.,blamr. Eger sopamn iki dah varsa ·bir so.pa iki sopa. ola
rak hesfub edilir, eger lie; dah varsa bir sopa tic; sopa olarak he.sab edilir. 
imam Malik ve Ebu Hanife 'ye gore; sopa vurulacak ~inin -avret 
mahalli orttilu kalacak §ekilde- elbisesi soyulur. imam ~afii ve Ahmed 
ibn Hanbel'e gore; sopa vurulan §ah.sm elbisesi soyulmaz, bir veya iki 
kat gomleginin ustlinde kalmasmda •bir beis yoktur. ~yet lizerinde kl§
llk elbiseleri veya yunlu elbiseleri veya kahn bir cubbe (pal·to) varsa 

. ·ur, 

bur 
Su~ 
ma1 

Ian 

otu 
dur 
sop. 
yU2 
c;iir. 
yet 
tim 
Hal 
lac; 
rna 
da 
in 
nin 

leri 
pol 
rar 
Yti· 
rna 
sir 
sm 
rna 
mil 

lur 
ma 

01 
~ 

c;u 
eru 



. ·ur, 6-10) HADlSLERLE KUR•AN -I KERIM TEFStR! 5787 

bunlar soyulur. iimam Mruik'e gore; sopa cezas1 oturularak iora olunur. 
Su\!lU, baglanmaz veya tutulmaz. Ancak sopa yemekten kapmr da dur
mazsa veya taharn,m.iil edemezse veya oturamazsa bu gibi hallerd.e bag
lanmasmda veya tutulmasmda bir bei.s yoktur. 

Ebu Hanife, ~-atii ve Hanbel'e gore; sopa, erkege ayakta, kadma 
otururken vurulur, \!iink·ii oturtmak kadmm ortiirrmesine daha uygun
dur. Sopalarm tumii bir uzva vurulmaz. \!iinkii 'bu takdir:de SU\!lunun 
sopa vurulan uzvu telE!f olur veya tbiiziiliir ki, hu caiz degildir. Sopalar 
yiiz ve cinsiyet uzvunun di§mda diger uzuvlar arasmda takSim olunur; 
\!iinkii Allah'm Rasulii bu hususta :§6yle buyurm~tur. Yiiziine ve cir).si- . 
yet uzvuna vurmaktan ka~mm1z . Olmesi veya helak olma endi§e.si ih
timali bulundugundan; ba§a da sopa vurulmaz. E.bu Hanife'nin ve 
Hanbel'in gorii:§ii budur. imam Ebu Yusuf ise ba§a bir tek sopa vuru,
lacagi gC.rii§iindedir. Hanbeli mezhebinde ise kanna ve diger oldiiriicii 
mahalle vurmaktan ka\!Imlmasi gerekir. Hanefi fakihlerinden baZilari 
da 'bu gorii§tedirler. ~a.fii fakihlerden bir k1sm1 Ebu Hanife ve Hanbel'
in g6Tii§iinii benimserken, diger bir kls1rm da Malik'in g6rii§iinii be
nimser ve sopanm sadece s1rta vurulmasm1 ongorur. 

Maliki ve :~afiilerin gorii§ii bugiin polis ve askeri giivenlik kuvvet
leri arasmda uygulanan sopa cezasma uygun dii§mektedir. Askeri ve 
polis giivenlik kuvvetleri arasmda sopanm sftdece s1rta vurulacag1 ka
rarla§tmlmi§tlr. Zina SU\!Unda sopa en ~or haddlerden birisidir. Ciinkii 
Yiice Allah: «Ve onlar i\!in Allah'm dinini tatbikte sizi bir ac1ma tut
masm.» buyurmaktadlr. Miifessirler acrmayt, hafif vurmak §ekinde tef
sir ederler. Lakin islam hukukt;ularl so;;>amn ne hafif, ne de ag1r olma
smi §art k~arlar, cellarun sopayla vurduktan sonra elini \!ekip uzat
mamasrm 6ngoriirler, ~iinkii elin ~ekilip vurulmas1 ikinci vuru'§ anla
mmi ta§Ir. SopaYJ. vurur vurmaz hemen elini kald1rmas1 gerekir. Su\!
lunun viicuduna temas eder etmez kaldumalldn1 ki, fazla acitffil§ ol
masm. Keza elini ba§mm iizerine kaldlrmamas1 ve koltugun altlnm 
goriilmemesi gerekir, \!iinkii el ba§m hizaSim g~ecek :§ekilde kaldm
llrsa vuru§ §iddetli olacagmdan SU\!lunun helak olmas1 veya derisinin 
ylrtilmasi endi§e.si soz konusudur. 

Sopa cezasmm infazmda, cezanm helaka vesile olmamas1 §artt1r. 
Qiinkii so.:;;>a cezasi oldiir.iicii bir ceza degil, engelleyici bir cezad1r. Bina
enaleyh §iddetli Sicakta veya sogukta helak olma endi~i bahis konu
su oldugu takdirde infaz olmaz. iyile§inceye kadar hastaya, logusallgi 
son buluncaya kadar logusaya ve dogum yapmcaya kadar hamileye 
sopa cezitsl vurulmaz. imam Malik, Ebu Hanife, ~am ile Hanbeli fa
kihlerinden ibazllan bu gorii§tedir. Hanbelilerden diger hir grup, sopa 
cezasmm sadece hamilelik durumunda te'hirini, bunun di:§lllda . SlCak 
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veya soguk i~ veya hastallk i<;in te'hir edilemeyecegini kabul ederler. 
Sopa cezas1 ,oldiirmeyecek l}ekilde tatbik olur. Eger oliim korkusu olu.r
sa, elibisesinin yanma veya su<;lunun dayanabilecegi noktalanna vuru
lur. Aslmda iki gorii§ arasmda ibiiyiik bir aynllk yoktur. '9iinkii her iki 
gor~ de su<;lunun helak olmamamu goz oniinde bulundunnakta veta
hammiil edebilecegi tarzda hiik:miin infazm1 ongormektedir. 

islam hukuk<;ulan arasmda ittifakla kabul edilmektedir ki, gerek 
zina ile gerekse normal olarak hamile kalmi§ kadmlara hadd tatbik 
olunamaz. Bu hiikiim, Gamid kabllesine mensub kadmm vak'asma is
tinact etmektedir. ~oyleki. ; Gamid kabllesinden bir kadm Hz. Peygam
bere gelerek zina ettigmi ikrar etmi§ ve hamile oldugunu, hamileligi
nin zina mahsulii oldugunu ibelirtmi§tir. Allah'm Rasulii ona: Git, kar
'rundakini vaz'edinceye ka:lar bekle, buyurmu§tur. Kadlm ansardan bir 
adama te.:;lim etmi~ ve bak1rmm te'min etmi§tir. Kadm dogum yapmca, 
adam peygambere gelip Gamid'li kadmm dogum yaptigm1 bildirmi~tir. 
Bunun iizerine Rasuliillah §oyle huyurmU§tur: 0 halde recmedemeyiz, 
<;iinkii <;ocugunu emzirici bir kadm bulmadan, ~ocugu anas1z biraka
maYIZ. 0 z.aman ansardan bir adam kalkrm§; <;ocugun ernz.irilmesini 
ben iistleniyorum, demi§ ve 'tunun iizerine Hz. Peygamber kadm1 rec
metmi§tir. Peygamberden sonra yiice ashab1 da aym yolda yiiriimii!:?
lerdir. Nitekim Hz. Orner zamanmda bir kadm zina etm~. Hz. Orner 
zinactan hamile olan kadlm recmetmek istediginde Muaz kar§I ~1karak 
demi§ ki; sen kadlnm hakkmda bir §ey yapabilirsin, fakat ta§1dlg1 ~o
cugun hakkmda ibir §ey yapamazsm. Bunun iizerine Hz. Orner Muaz'a 
hitaben; kadmlar senin gibisini dogurmaktan acizdirler, demi§ ve su<;lu 
kad:Hu recmetmemi§tir. Hz. Ali (r.a.)den de aym §ekilde bir vak'a riva
yet edilir. 

Hamile kadlna haddin vurulmamasmm sebebi ~udur: Hamile ka
dma hamile iken haddin tatbiki, suc;suz birisinin yani.! hamile kad1mn 
ta§1dlgi c;ocugun oliimiine vesile olur. Her ne kadar kadm, haddin in
fazi ic;in ma'sftm degil ise de, islam hukunun ana kaidelerine gore; bi
risi bir b~kasmm su<;unu yiiklenemez. Suc;ludan .ba§kasma bir ceza 

· verilemez. Hamile kadma cezanm tatbiki halinde ta~1d1g1 yavru ceza- · 
dan etkilenmi§ olur. Hadd, ister recm ister sopa olsun, dogum yapm
caya · kadar hamile ka:lma ha·dd tatbik e:lilmez. <;iinkii hamile kadma 
sopa cezamnin uygulanmasl halinde, <;ocugun telef olmamasl te'min 
edilemez. So,parun te'siriyle annenin olmesi ve iboylece c;ocugun da he
lak olmasJ. ihtim8.li vardlr. Anne hamlini vaz'ettikten som·a, eger cezi 
recm ise, <;ocuk siitten kesilinceye kadar hiikiim infaz olunmaz. Once 
c;ocuk siit emmeye ba§layana ka_dar beklenir. Sonra ibirisi c;ocugu em-
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zirmeyi te'rnin ederse ceza tatbik olunur, te'm1n etmezse c;ocuk s:iitten 
kesilinceye kadar beklenir. 

Anne c;ocugunu dogurmu§ ve ceza da sopa i.se; im.3m Malik, Ebu 
Hanife, §afii ve Hanbeli mezhebinden baz1 fakihlere gore; logusahk sti.
resi bitene ve olmeyecek derecede gti.c;, kuvV'et kazanmcaya kadar hti.
kti.m tatbik olunmaz. Hanbeli mezhebinden baz1 fakihlere gore; logu
sallk sti.resi bitene ve olmeyecek derecede gti.c; , lruvvet kazanmcaya ka
dar hti.kti.m tatbik olunmaz. Hanbeli mezhebinden diger fukahaya gore; 
annenin olmemesi te'min edildigi takdirde sopa cezast tatbik olunur. 
Olmesi korkusu bahis mevzuu olunca hurma dallan ile elbisesinin ke
narma vurulur. Bu grubun delili, Hz. Peygamberin zina eden ihasta bir 
kadma sopa vurmay1 emretmesi ve §Oyle demesidir: Yti:z dall1 bir hu.r
ma c;u bugu alm ve ona bir kerede vurun. Haddin te 'h1rini one sti.ren
lerin delili ise Hz. Ali (r.a.)den rivayet edilen §U hadisedir: Kadmm bi· 
risi zina et~ti, onal sopa vurmam1 bana emir buyurdu. Halbuki o 
yeni logusahktan kurtulmu§tu. Sopa vurmam halinde olrtle3inden en
di§e ettim ve 'bunun ti.zerine Allah'm Rasulti. ibuyurdu ki: Kam kesilin
ceye kadar onu buak sonra haddi tatbik et. 

Eger suc;lunun hamile oldugu a<;Ikc;a bilinmiyorsa, hadd te'hir 
olunmaz. isterse suc;lu zinadan hamile kalmi§ olsun. <;ti.nkti. Allah'm 
Rasulti. Yahudi ve Cti.heyne kabilesinden iki kad1m rec~tmi§ ve onla
nn rahimlerini temizleyip temizlemejiklerini dahi sormarm~r. Cti.hey
ne kabilesinden olan kadm i<;in Enis'e demi~ ki: ~u kad1m·· al ve sorgu
ya c;ek ,eger itiraf ederse recmet. Gorti.liiyor ki, kadlmri.i'fubmmin te
mizlenip temizlenmemesini emretmemi§tir. Ebu Hanife, ~afii ve Ah
med i'lm Hanbel'in gorti.§ti. budur. ~uraha'y1 da recmederkeri Hz. Ali, . 
rahminin temiz olup olmadigmi oor'U§'turmarm§tlr. gger kadm hamile 
oldugunu iddia ederse imam Ahmed ve Baz1 ~~ifii fakihlerine gore, ka
dmm sozti.niin kabul edilmesi ve iddiasmm dogru olup olmadlgm1 ara.§

tlrmaya gerek duymadan, durumu ac;1kllk kazarunc~ya kadar hapso
lunmasi gerekir. <;ti.nkti. hamile.lik ve buna delalet eden diger durumlan 
tam olarak belirlemek miimkiin degildir, dolaylSlyla kadmm sozti.nii 
kabul etmek gerekir. Efm Hanife ve Baz1 ~afii fakihlerine gore; kadmm 
iddias1 kabul edilmez. Bilgm kadmlara tetkik ettirilir, onlar kadmm 
iddiasmm dogru oldugum1 soylerlerse beklenir, yoksa hadd tatbik olu
nur. 

imam Malik'e gore ceza, ister sopa olsun ister recm olsun, evli 
zaninin hti.kmti.nti.n geciktirilmesi gerekir. Kocas1 onun temiz oldugu
nu iddia etse de kirk. giin zina suyunun karnmda .l{alma.sl beklenir. 
Zinarun iizerinden kuk gti.n ge~ese de koca kansm1 tebrie etmedigi 
takclirde hti.kiim te'hir olunur. Her iki durumda; da ka;dm, bir kerre 
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------------------------------------------------------------
Met goriip ge<;irinceye kadar beklenir. <;iinkii harnile ohnas1 ihtimalin
den saklrullr. U<; ay adet gormeyen kadmm hamile oldugu belirlenin
ce, hamlini vaz'edinceye kadar bekletilir. E'Vli degilse bile . zinamn 
uzerinden kirk gun ge<;meden hiikmiin infaz1 te'hir olunmaz. Eger 
hamile olma imkam bahis mevzuu ise haddin infaZI te'hir olunur. 

Haddi gerektiren sw;lu hasta ise, ceza te'hir olunmaz ve anmda 
infaz olunur. <;iinkii hadd cezas1 oldiiriicu bir cezad1r ve su<;lu da ol
meyi hak etrni§tir'. Eger ceza, recm degil de sopa ise hiiktim hastamn 
durumuna gore degi§ir. iyile§ip iyile~meyecegine gore farkll hiiktim 

' tatbik olunur. 
Eger hastamn iyile§mesi umuluyorsa imam Malik, E;bu. Hanife, 

~afii ve Hanbeli mezhebinden baZI fakihlere gore, hasta iyile§inceye 
kadar sopa vurulmaz. <;iinkii hasta iken ha1din infaz1, hastanm olii
miine sebeb olabilir. Delilleri ise yukarda cariye mevzuunda Hz. Ali 
(r.a.) den nakledilen hususlard1r. Hanbeli mezhebinden baz1 fukahaya 
gore hadd, geciktirilmeden infaz olunur. Qiinkii haddin infaZI vacibdir, 
delil olmadan Allah'm vacib klld1g1 bir hiikmii te'hir miimkiin degil
dir. Bu grup ta Hz. bmer (r.a.) in hastallg1 esnasmda Kuddame ibn 
Hazm'a haddi uygulatlp geciktirmemesini delil olarak gosterir. Bu 
vak'aya sahabeler §ahid oldugu halde hi<; birisi kar§I <;Ikmaml§ ve hii
kiim, icma.' haline gelmi§tir. islam hukuk<;ulan logusallg1 hastallk ola
rak kabul ederler. 

. Elbu Hanlfe, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore, iyile§me3inden limit 
kesilen hastaya sopa cezas1 anmda tatbik olunur. Fakat ad1 ge<;en 
imamlar cezanm kam<;I, kiigiik so.!)a ve hurma dall gibi oldiirmeyecek 
sopalarla yap1lmasm1 §art kO§arlar. Eger olmesind~n endi§e edilirse, yiiz 
hurma dall birle§tirilir ve hepsi bir kerre vurulur. Bu gorii'}ii serdeden
lerin delili, Hz. Peygamberin yiiz hurma dall ile vuru.lmasm1 emretme
sidir. iyile§mesinden limit kesilen hasta ya hastallg1yla ba§ba§a buaki
lacak veya tamamen tatbik olunacak ki, bu hastamn oliimiine vesile 
olur. Mesele; orta bir yol tutarak <;oz,iimlenmi§ ve yiiz sopa yerine yiiz 
burma dall bir defada vurularak hiikiim tatbik edilmi§tir. ~iiphesiz ki 
bu, hastay1 oliime terketmekten veya alum cezasma miistehak olmad1g1 
halde oldiirmekten evlact1r. Fakat imam Malik bu gori4ii kabul etmez, 
iyile§mesinden limit kesilen hastaya yiiz sopa vurulmasm1 ongoriir. 

Haddin infazm1 Engelleyen Sebepler 

Hiikmiin verilmesinden sonra, haddi iskat eden sebepler bulundu
gu takdirde hiikiim infaz olunmaz. Haddi iskat eden sebepler §Unlard1r: 

a - tk,rar eden ki§inin ikranndan donmesi: Bu sebep, ancak su
<;un ikrarla sabit olmasl halinde sOZ konusudur. ikrann sarih veya 

Nflr, 

zimr 
duro 

tami 
olur 
§art1 

kahl 
ran 
ima1 
iddii 
iska 

biki 
ima1 

mes: 

serd 
run 
koc~ 

dec 
evle 
Cezi 

zfu 
ha) 
na 

e 



Niir, 6-10) HADtSLERLE IKUR'AN-I KERlM TEFS!Rt 5791 

zimmi olmas1 farkslzdlr. Y:ukarda ikrardan riicu' iizerinde etrafhca 
durduk ve hangi hallerde riicu'un haddi iskat edecegini belirttik. 

b - ~ahidlerin vazge\!mesi: Hiikmiin infazmdan once ~ahidlerin 
tamam.mm veya bir klsmmm ~ehadetten vazge\!mesi halinde hadd saklt 
olur. Bu takdirde geriye kalan §ahidlerin sayiSirun dortten az olmas1 
§arttir. 

c - Zina eden su\!lulardan birisinin digerini yalanla.maSI ve~a ni
kahh oldugu iddiasm1 tekzib etmesi : Eger zina; sw;lulardan <birinin ik
ran ile sabit olm~sa, Ebu Hanife 'ye gore harl.d durdurul:ur. Diger ii<; 
imama gtre zanilerden birinin digerini tekzibi haddi durjurmaz .. Nika.h 
iddias1; ancak nikahm buundugu delilleriyle ortaya konulunca cezay1 
iskat eder. 

d - Hanefi mezhebine gore; hiikmiin verilmesinden sonra ve tat
bikinden once §ahidlerin §ehadet ehliyetinin ·batll olmas1. Di.ger ii<; 
imam Hanefilere katllmazlar. 

e - Hanefi mezhebine gore, ozellikle recmden once §ahiillerin ol
mesi. Diger ·ii<; imam bu gortl§e de katllmazlar. 

f - Zina eden erkegin zina eden kadmla evlenmesi. Bu gorii§ii 
serdeden Hanefi mezhebi imamlarmdan E.bu Yusuf'tur. Delil ise nikil..
hin bir §tlphe olmas1, §iiphenin de haddi durdurmas1d1r. Zira evlilik, 
kocaya ·bir faydalanma ve miilk hakk1 saglar. Lakin Hanefi mezhebin
de obiirleri Ebu Yusuf'un bu gortl§iine muvatakat etmezler. <;iinktl fiil 
evlenmezden once ve zina olarak i§lenmi§tir. (Abdiilkadir Udeh, islam 
Ceza Hukuku, III, 211-362 ozet olarak) . 

---.oO~-

11 - Uydurulmu!? bir yalanla gelenler, i<;:inizden bir 
ziimredir. Bunu kendiniz i<;:in kotii sanmay1n. 0, sizin i:<;:in 
hay1rh olmu!?tur. 0 kimselerden herbirine kazand1g1 gu
naha kar!?lhk ceza vard1r. En biiyiik azab da, i<;:lerinden 
eleb~1hk yapan1nd1r. 

Mti'minlerin An.nesi Hz. Ai~e'ye tftii·a 

Bunu ta'kib eden on ayetin hepsi mii'minlerin annesi Hz. Ai§e 
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(r.a.) hakkmda nazil olmm~tur. Miinaflklardan ifk olayma kar1J1anlar 
Hz. Ai§e'ye Illaih2a yalan ve iftiradan i'baret baz.I s0zler soylemi~ler, bru, 

Allah Tea.la ve peygamberinin gayretine dokunmu§ ve Allah Rasulti.'
niin IrZiru lro:ruma ve Hz. A~e'nin beraetine dair Allah T'eala vahiy in
direrek: « Uydurulmu§ bir yalanla gelenler, i~inizden bir zi.imredir. » 
Onlar bir, iki ki§i de.gtldirler, bilakis. bir top;luluktur, huyurmu§tur. Bu 
la'netin b~mda miinaflklann b~1 olan Abdullah ibn Ubeyy ibn Selill 
gelir. 0 haberi toplami§, taraftarlan arasmda yayrn.I§ ve nmayet mi.is
liimanlardan baziSmm zihnine girerek konru§maya ba~lam1J1lar. Onlar
dan bir kisnu da lru.nu mi.imki.in olarak gormi.i§. i§, 'bu durumda yakla
§lk bir ay kalml§. Sonunda bu konuda Kur'an (dan ayetler) nazil ol
IDU§tur. Bu olay sahih hadislerde anlatllml~tlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdi.irrezak ... Said ibn Mtiseyyeb, Urve 
11m Zi.ibeyr, Alkame Ibn Vakkas ve Ubeydullah ibn A'bjullah ibn Ukbe 
ibn Mes'Ud'den onlar da Hz. PeygamJber (s.a,.) in e.§i Ai~e'den rivayet 
ettiler. Ki ifk olayma kan§anlar onun hakkmdaki sozlerini soyledikleri 
zaman, Allah Teala onun beri oldugunu (Kur'an'da) 'beyan buyurmu§
tur. Bunlann hepsi Hz. Ai§e'den rivayetle hadisin bir bc·Himi.inli bana 
rivayet etJtiler. Baz1s1 bu hadisi daha iyi ezberlem~, daha giizBl ve sa
bit §ekilde anlatffil§tlr. Ben onlardan her lbirerinden bana rivayet et
~ olduklan hadisi ezberledim. Onlarm hadisleri birbirini dogrular du
rumdadir : Naklederler ki Hz. Peygamber (s.a.) in e§i Hz. Ai§e §Oyle an
latml§: Allah Rasulli (s.a.) bir sefere ~1kmak istediginde kadmlan ara
smda kur'a ~ekerdi. Kur'ada kimin pay1 ~1karsa, Allah Rasuli.i (s.a.) 
beraberinde onu ~1kanrd1. Ai§e §Oyle anlat1yor: Q1ktlg1 gazvelerden bi
rinde aram1zda kur'a ~ekti. Kur'ada benim pay1m ~1ktl. Allah Rasulli 
(s.a.) ile beraber ben ~1kt1m: Bu, hicab ayeti indikten sonra idi. Ben 
hevdecim i~inde ta§mlr ve kcnak yerinde hevdec i~inde indirilirdim. 
Allah Rasuli.i (s.a.) gazveyi bitirmi§, donerken Medine'ye yakla§tlk. Bir 
gece go~ i~in (yola ~1kmak i~in) seslenildi. Yola ~1kma haberi verildi
ginde ben abdest bozma.k i.izere kalktrm, yi.irlidlim, orduyu ge<;tim. i§i
mi bitirince hinitime yoneljim ve gogslimli yokladlm lbir de gordlim ki 
Zafar (1) boncugundan olan gerdanllgrm kopmu§. D.ondlim ve gerdan
llglffil aradun. Gerctanllg1 aramam beni oyalad1. Beni go<;iirenler gel- . 
mi§ler, hevdecimi yi.iklerni.§ler v~ binmi§ oldugum devemi yiirlitii.p git
~ler. Benim i<;inde oldugumu saruyorlarml§. Kadmlar o zamanda ha
fif idiler. Ag1rllklar1 yoktm ve et de tutmazlard1. Zira onlar ~ok az ye
mek yerlerdi. DolayiSiyla kavim hevdeci kaldlnp yi.iklediklerinde onun 

(1) Zaft!.r, 'Y-emen'de Hlmyerliler donemine ait bir ~ehrin ad1d1r. (Arapc;a ne::~rin 

muhakk1klan) . 
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ag1rhg1 husU.sunda §iipheye d~memi§ler, garipsemerni§ler. ZMen ben 
Ya§l kii~iik bir klz idim. Deveyi kaldlrrm§lar · ve yiiriimii§ler. Ordu yola 
koyulduktan sonra ben gerdanhguru buldum. Konak yerlerine geldim 
ve gordiim ki orada (kirnse kalmaml§) ne ~ag1ran ne de cevab veren 
yok. Daha once bulundugum yere yoneldim ve kavmim :benim yoklu
gumu farkedip bana doneceklerini sandlm. Yerimde otururken gozle
rim bana galebe ~ald1 ve ru:yudum. 8afvan ibn el-Muattal es-Siilemi 
ei-Zekvani ordunun arkasm1 gozetliyor imi§. (Ordunun ard~1hgnn ya
piyormu§) . Gece yansmdan sonra yola ~1kml§ ve sabahleyin benim bu
lundugum ·yere ul~ml§. Uyuyan bir insan karalt1s1 gor:m~, bana gel
rni§ ve beni gordiigiinde tarn~. Benim iizerime hic3.:b (ortii) konul.:. 
madan once (hicab ayetinin niiz:Uliinden once) ibeni gormii~ imi§. Beni 
tarudlg1 zaman innalillah ve inna ilE~yhi Rftciun demesiyle uyand1m, 
cil'babrm ile yiizii.mii orttiim. Allah'a yemin olsun ki benimle bir kelime 
konu§-madi ve innalillah ve tnna !leyhf Riciun demesinden ba§ka on
dan bir kelime hile i§itmedim. Nihayet binitini lhtrrdl, ayagma. bastl 
ve ·ben de onun binitine bindim. Uzerinde benim oldugum biniti ~ekerek 
gitti ve nihayet ogle s1ralarmda konaklrurm§ olan orduya yeti§tik. Be
nim durumum hakklnda helak olanlar helak olmu§tur. Onlarm ele'ba
§Ilan Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul idi. Medine'ye geldim ve Medine'ye 
gel~imizde hir ay hastalandun. insanlar ifk ehlinin sozleri hakkmda 
tahlillerde bulunuyorlarrm§ ve ben bunlardan hi~ 'birini hissetmemi§
tim. Izdlrablar i~el"isinde iken beni ~iiphelendiren;. hastalandlg-Im za
man daha once Allah Rarsulii (s.a.)nden gormii§ oldugum yum~akhk 
ve iyiligi gormemi§ olmamd1. Allah Ra:sulii (s.a.) yanrm1za girer, se
lam verir, sonra: Nas1lsiruz? derd.i. Bu 'beni §iiphelendiriyordu ama bir 
kotiiliik sezmiyordum. Nihayet bir gun nekahet devresinden ~Iktl.m. 

HelalarlffilZ yap1lmazdan once Ummii Mistah da benimle beraber ~1-
kardl. Biz sadece geceden geceye (ihtiya~ gidermek i~in) ~1kard1k. Bu, 
evlerimizin yakmmda helalar edinmemimen oncedir. Biz araplarm ilk 
actetleri ve durumlan evlerimizden uzakta abdest boz:ma §eklindeydi. 
Evlerimi,zde hela edinmek bize ezi.!yyet verirdi. Ben ve Ummii Mistah 
~1ktlk, (ihtiya~ gidermek iizere) gittik. U:mmii Mista.h, Ebu Ruhm ibn 
Muttalib ibn Abd Menaf'm klZldlr. Annesi Sahr ibn Amir'in klz1d1r ve 
Ebubekir es~Slddik'm teyzesidir. Mistah ibn Usase i'bn Abbad ibn Mut
talib de Ummii Mi.stah'm ogludur. t~imizi 'bitirdikten sonra ben ve Ebu 
Ruhm'un kiZI eve d?gru yoneldik. Ummii Mistah'm ayag1; iizeri.I).deki 
ortiiye taklldl da: Kahrolas1Ca Mistah, dedi. Ben ona: Ne kotii s6yledin. 
Bedirde bulunmu§ bir adama s6vdfu:l, dedim. Ey klzcagiZlm, onun ne 
soyledigini i§itmedin mi? dedi. Ben: Ne soyledl? diye sordum. Baria ifk 
ehlinin s6zlerini haber verdi. Hastallg1m kat kat arttl. 
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Evime dondiigum za.man Allah RasU.Hi (s.a.) yamma girip selam 
verdi, sonra: Nasilsiruz? diye sordu. Ben: Ana bahama gitmeme izin ve
rir misin? dedim. Haber hakkmda kesin bilgiyi ana babamdan almak 
istiyordum. Allah Rasulii (s.a.) bana izin verdi de, ana babama geldim 
ve anneme: Annecigim, insanlar ne konu§'uyorlar? diye sordum. KIZca
gizlm, meseleyi kendi kendine biiyiitme. Hangi giizel kadm kendisini 
seven bir kocanm yanmda olsa, onun da kumalan ibulunsa onun hak
kmda c;ok soz soyleme:meleri hemen hemen hie; olmaz, dedi. Ben: Sii:b
hanallah, insanlar bunu mu kon~uyorlar? dedim. 0 gece sarbaha kadar 
aglardlm. Goz ya§lanm hie; dinmedi ve asla ruyumadrm. Aglayarak sa
bahladim. Allah Rasulii (s.a.) vahiy gecikince ailesinden aynlma ko
nusunda i.sti§are etmek iizere Ali ve Usame ibn Zeyd'i ~ag1rd1. Usame 
ibn Zeyd Allah Rasulii (s.a.)ne ailesinin suc;suz oldugunu.bildigini s6y
ledi. Onlara kaq1 olan sevgisini bildigine i§aret etti. E~ Allah'm elc;isi, 
onlar senin a.ilendir. Biz haym:ian ba§ka bir §ey ibilmiyoruz, dedi. Ali 
.ibn Ebu Talib i.se: Allah senin iizerine (bu i§i, evlenme ve bo§anma i.§i· 
ni) daraltmarm~tlr. Onun dl§mda kadmlar ~oktur. Eger cariyesine so
racak olursan sana dogru haberi verir, dedi. Allah. RasUlii (s.a.) Beri'-

. re'yi ~agmp; Ey Berire, Ai§e'den seni §iiphelend'irecek . bir §ey gordiin . 
mii buyurdu. Berire ana: Seni hak ile gonderen Allah'a yemin ederim 
ki, ya§l kiic;iik bir klz olmasmdan ba§ka onu ay1playa:bilecegim hie; bir 
durumunu gormedim. Ailesinin hamuru b~mda uyur da bir oglak ge
lip hamuru yer (harberi bile olmaz), dedi. Allah Rasulii (s.a.) kalkt1 ve 
Abdullah 1bn Ubeyy tbn Selul'un ma'zur goriilmesini istedi. Allah Ra

sulii (s.a.) minberden §oyle dedi: Ey miisliimanlar toplulugu., ailem 
hakkmda eziyyeti bana ula§ffil§ alan bir adarmn bu koW. i§ine kar§I-

. llk verdigimde beni kim ma'zur gorecek? Allah'a yemin olsun ki ailem 
hakkmda hayudan ba§ka hi~ bir §ey 'bilmiyorum. Oyle bir adam1 zik
redip andllar ki onun hakkmda da hayudan. ba§ka hie; bir §ey bilmi
yorrum. Ailemin yaruna ancak benimle beraber girerdi. Sa'd ibn Muaz 
el-Ansari kalkt1 ve: Ey Allah'm elc;isi, ben seni ondan kurtannm. Eger 
Evs (Kabilesl)nden ise 'boynunu vururuz. Eger karde§lerimiz Hazrec'
den ise bize emredersin, emrini yerihe getiririz, dedi. Hazrec'in reisi 
olan :Sa'd ibn Ubade kalktL Salih bir ki§i ~di. Fakat ~bilecilik hamiy
yeti onu (bilgisizce 1bir davram§a) itmi§ti. Sa'd ibn Muaz'a: Allah'a ye
min olsun ki onu oldiirmezsin ve oldiirmeye de giiciin yetmez, dedi. 
Sa'd ibn Muaz'm amcas1 oglu olan Useyd ibn l;Iudayr kalkt1 ve Sa'd 
ibn Ubade'ye: Yalan soyledin, Allah'a yemin olsun ki onu oldiiriiriiz. 
Sen mti.nat1ksm ve miinaf1klan koruyorsun, dedi. Evs ve Hazrec kabi
leleri ayaklandllar ve vuru§maya kalktllar. Allah. Rasulii (s.a.) minber
de dikiliyordu. Allah Rasulu (s.a.) onlan sakinle§tirmeye devam etti ·de 
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sonunda sustular, Allah Rasuli.i (s.a.) de sustu. Hz. Ai§e devamla §Oyle 
anlatlr: 0 giin aglad.Im, gozya§lanm dinmedi ve hie; ru~. Ana 
baJbam, aglamanm cigerim,i par\!alayacagm1 samyorlard1. Ebeveynim 
ibenim yarumda otmur ve ben aglarken Ansar'dan bir kadm yaruma 
girmek ic;in iz.in isted.i. Ona izin verdim. ·Benimle beraber oturup aglad1. 
Biz bu halde iken birden Allah Rasulii (s.a.) \!Ikageldi, i\!eri girdi, se
lam verdi, sonra oturdu. Bu seylenenler soylendiginden beri yarum.da 
oturmaml§tL Bir ay ge~rni§ ve benim durumum hakkmda oha vahiy 
gelmem~ti. Allah Rasulu (s.a.) oturdugu zaman §ehMet getirdi, sonra: 
Ey A~e, ~enden bana §oyle §6yle (ibir haber) ula§tl. Eger sen ~uz 
hsen Allah senr beri kllacakt1r. (Su\!suzlugunu beyan edecektir) eger 
ibir giinah ~lem~sen All~h'a. istigfarda bulun. sonra ona tevbe et: Mu
hakkak kul bir gunah1 itrraf eder, sonra tevbe ederse; Allah onun tev
besini kabul eder, buyurdu. Ai§e §6yle anlatlyor: Muhakkak kul bir gii
nahi itiraf eder, sonra tevbe ederse; Allah onun tevbesini kahul eder, 
buyurdu. Ai§e §oyle anlat1yor: Allah Rasulii (s.a.) konll§masml bitir
diginde gozy~larrm dindi, o kadar ki ondan bir damla bile hissetmiyor
dum. Babama: Benim yerime Allah Rasulu (s.a.)ne cevrub ver, dedim. 
Allah'a yernin olsun; ki Allah RasUlii'ne ne soyleyecegimi bilmiyorum. 
dedi. Anneme: Benim yerime Allah R.a:sulii'ne cevab ver, dedim. 0 da: 
Allah'a yemin olsun ki Allah Rasulii'ne ne soyleyecegimi bilmiyorum, 
dedi. Ben: Ben Ya§l kii-c;iik bir kiZim. Kur'an'dan \!Ok §ey ezberledim. Al
la;h'a yemin ederim ki bildigim kadar1yla siz bu sozleri i§ittiniz. Sizin ic;i
nize yerle§ti ve bunlan dogrula:ilmz. Ben suc;suz oldugumu size soylem~ 
olsam -ki Allah biliyor ben muhakkak suc;suzum- siz beni bu husl1sta 
dogrulamaya.caksm1z. ·Size bir i.~i ttiraf etmi§ olsam - Allah biliyor ki 
ben bu i:§iten uzag1m- - beni dogrulayacaksm1z. Allah'a yemin olsun ki 
benim ve sizin durumunuza Yusuf'un ba:bas1run: «Artlk bana giizelce 
bir sab1r gerekir. Sizin §U anlattlklanmza kar§I yard1mma sigmilacak, 
Allah'tlr.» (Yusuf, 18) demesinden b~ka misal bulam1yorum, dedim. 
Bonra dondum ve yatag1ma yatt1m. 0 zaman da vallahi benim mutlaka 
su<;su:z oldugumu biliyordum ve yine biliyordum ki Allah benim su<;
suzlugumu mutlaka beyan edecektir. Fakat benim durumum hakkmda 
Kur'an'da okunan bir vahiy indirecegini de sanrmyordum. Kendimce 
benim durumum, Allah'm Kur'an 'da okunacak bir emir indinneyecegi 
kadar kii<;iiktii. Fakat Allah Rasulu (s.a .) nun uykusunda bir rii'ya go
recegini ve bu rii'yas1 ile Allah'm beni temize <;1karacagm1 umuyord:um. 
Allah'a yemin olsun ki Allah Rasulii (s.a .) oturdugu yerden aynlmadi, 
ev halklndan hi<; kimse dl§an <;1kmad1 ki Allah Teala ;peygamberine va
hiy indirdi. Vahiy s1rasmda onu kaplayan bir s1kmt1 onu yakaladi. Uze
rine indirilen sozlerin ag1rhg1 o kadar fazla olurdu ki kl§ giiniinde bile 



5796 !BN KESlR (Cilz: 18; sure: 24 

s1kmt1dan inci taneleri gibi ter dokerdi. Allah Rasulii (s.a.) 'niin ken
disinden bu durum at;Ildiginda giiliim.seyerek.. soyledigt ilk kdime : Ey 
Ai:§e miijdeler olsun; Allah seni temize ~1katd1, oldu. Annem bana: 
Kalk, ona git, dedi. Ben: Allah'a yemin olsun ki, ona kalklp gitmem, 
Allah 'tan ba§kasma da hamdetmem. Benim sut;suzluguma dair vahiy 
ind.iren Allah'tir, dedim. Allah Teala: «Uydurulmu§ bir yalanla gelenler 
it;inizden bir ·ziimredir ... » ayetinden ba§layarak on ayet indirdi. Bu ayet
leri benim sut;suzlugumu beyan i<;in Allah indirmi§tir. Ebu'bekir (r.a.), 
akraballg1 ve fakirligi yiiziinden Mistah'a infakda bulunurdu. Ai§e hak
kmda soylediklerinden sonra: Allah'a yemin olsun ki asla ona hi<; bir 
§eyle infakda hulunmayacagim, dedi. Bunun iizerine Allah. Teala: «Al
lah'm sizi bagi§lamasmi sevmez misini:z.» kl.STilma kadar «Sizden fazi
letli ve var'llkll olanlar ; yakmlanna, dii§kiinlere ve Allah yolunda hie
ret edenlere vermekte kusur etmesinler.» (Nur, 22) ayetini indirdi de 
Ebubekir : Allah'a yemin olsun ki Allah'm beni bagv~lamas1 benim igin 
en sevimlidir, dedi ve daha once infak etmekte oldugu gibi Mistah'a in
fak etmeye b~lad1: Bundan asla vazget;meyecegim, dedi. 

Hz. Ai§e der ki. Allruh Rasulii (s.a.) benim durumumu Hz. Peygam
ber (s.a.) in hanmu Zeyneb Bint Cah§'a sormu~ da: Ey Zeyneb, ne bi
liyorsun (veya ne gordiin)? demi§. Zeyneb: Ey Allah'm el<;isi, kulagi
mi ve goziimii korurum. Allah'a yemin olsun ki hay1rdan 'ba§ka bir §ey 
bilmiyorum, dem.i§. Ai§e §Oyle diyor : «Hz. Peygamber (s.a.)in hamm
lanndan beni yiicelten bir tek o olmu§ ve Allah Teala onu takva ile ko
rumu§. K1z karde§i Hamme Bint Cah§ ise onunla miicadele etmeye ba§
larm§ da helak olanlar i<;inde o da helak olmu§. ifbn ~ihab der ki : Bu 
ziimrenin durumu hakkmda bize ula~an haber bundan; ibarettir. Ha
disi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Ziihri'den rivayetle ta:hric etmi§
lerdir. ibn ishak da Ziihri'den aym §ekilde rivayet eder ve der ki: Bana 
Yahya ibn Abood Fbn Abdullah lbn Ziibeyr !babasmdan, o da Ai§eden; 
Abdullah tbn Ebu Bekr fun Muhammed ibn Amr ibn Hazm el-Ansari, 
Amre'den, o da Hz. Ai§e 'den biraz once ge<;ene fbenzer §ekilde rivayet 
ettiler. En dogrusunu Allah bilir. 

Sonra Buhari der ki : Eibu Usame ... Hz. Ai§e (r.a.)den rivayet etti 
ki o, §oyle anlatmi§ : 
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Benim amlan durumum konu§uldugu zaman - ki ben bunlan bil
miyordum- Allah Rasulii (s.a.) ·benim hakkimda hutbede kalkrm~, §e
ha.det getirmi§, Allah'a hamdetmi§, ehil oldugu §ekilde cna senada bu
lunmu§ ve: Ailemi itham altma alan insanlar hakkmda bana gorii~ bil
dirin; Allah 'a yemin ederim ki ailemin bir kotiiliigiinii bilmiyorum. 
Ona oyle bir kimse ile ithamda bulundular ki onun da hi<; bir §ekilde 
kotiilii~iinii bilmiyorum. Ailemin yanma ancak ben haz1r bulundugum 
Zaman girer. Bir seferde ailemden ayn kald1g1mda o da benimle bera
ber ayn kallr , buyurmU§. Sa'd ibn Muaz kalkrm§ ve; Ey Allah'm el<;isi, 
izin ver iboyunlanm vurallm, dem~. Hazrec'den bir adam ~Hassan ibn 
Sabit'in annesi o adamm ziimresinden idi- kalkmi§ ve : Yalan soyle
din; §ayet onlar Evs'ten olsalardi Allah'a yemin olsun ki boyunlannm · 
vurulmas1m arzu etmezdin, demi§. Nerede ise Evs ve Hazrec ·arasmda 
mescidde bir ktitiiliik olayazmi§. Benim blll)lardan da haberim yok. 0 
giiniin a~ami oldugunda bir ihtiyac1m i<;in <;Ikmi§tim. · Yammda Mis
tah'm annesi vard1. Ayag1 siir<;tii de : Kahrolas1 Mistah, dedi. Ben: An
necigim, ogluna rru soviiyorsun dedim. Su.stu. Sonra ay~ ikinci ke
re siir<;tii ve : Kahrolas1 Mistah, dedi. Ben ana: Annecigim, ogluna m1 
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s0vuyorsun? dedim. So·nra ii<;iincii kere ayag1 siir<;tii ve: Kahrolasl Mis
tah, dedi. Ben onu bundan men'ettim de : Allah'a yemin olsun ki ben 
ona ancak senin yiiziinden soviiyorum, dedi. Ben: Benim hangi duru
mum hakkmda? diye sordum da, bana sozleri ac;IkladL Ben: · Boyle mi 
olm~? dedim, o : Allah'a yemin olsun ki evet, dedi. Evime dondiim, ~Ik
IUl§ oldugum ihtiyac1mm azm1 veya \!Ogunru bulamami§ olarak. Beni 
bir humrna tuttru. Allah Rasulu (s.a.) ne: Beni babamm evine gander, 
dedim. Benimle beraber bir :ie kale gonderdi. Eve girdim. Ummu Ru
man evin a~agiSmda, Elbubekir de yukansmda idiler ve Ebubekir (Kur'
an) okuyordu. Annem: K1zca~Zim, seni getiren nedir? diye sordu, ona 
durumu haber verdim ve .sOzleri aktard.Im. Bir de gordiim ki bu. sczler 
onu benim kadar etkilemedi. Kizcagizim, durumu kendine zorla§tuma. 
Allah'a yemin olsun ki kendisini seven bir adamm yanmda guzel bir 
kadm olsun, onun kumalan olsun da onu ·:;ekememezlik etmesinler ve 
onun hakkmda (boyle sozler) soylenmemi§ olsun, bu <;ok azd1r, dedi. 
Benim gibi etkilenmedigini gorerek: Baham da bunu biliyor mu? :iiye 
sord'U'Ill; evet, dedi. Allah Rasulu (s.a.) de mi? dedim; evet, Allah Ra
sulu de biliyor, dedi. Goz ya§lanm to§andl ve aglad1m. Ebubekir sesi
mi evin yukansmda okurken i§itti de, indi ve anneme: Buna ne olu
yor? diye sordu. Annem: Durrumu hakkmda soylenenler ona ula~ffil§ 
da goz ya§lan bogandl, dedi. Balbam: Kizcagizim yemin ederim ki evine 
doneceksin, dedi, ben de dcndum. Allah Rasulu (s.a .) evime geldi ve 
hizme~ime benim durumum hakkmda soru sordu. Hizmetc;im: Hay1r, 
Allah'a yemin olsun ki onun hi<; bir ay1b1ru gormedim. ~u kadar var ki 
uyur (uykusu o kadar ag1rdu ki) oglak girer ve hamurunu yer de (ha
beri olmaz); dedi. Ashabmdan lbaziSI onu bu sozlerinden allkoyup: Al
lah Rasulu (s.a.)ne dogru soyle, dedi. '0 kadar ki onu bu husfuta yamlt
·maya <;all§tilar. 0: Siibhanallah, Allah'a yemin olsun ki onu kuyumcu
nun klfffilZl altm topragm1 bildigi kadar biliyorum, dedi. Durum, hak
kmda dedikodu edilen adama da ula§ml§ ve o: Siihhanallah, Allah 'a 
yemin olsun ki ben hi<; bir kadmm ortiisiinii a<;madl'm, demi§. Ai§e der 
ki: 0, Allah yolunda §ehid olarak oldiiriildii. Ai.~e devamla §oyle anla
tu; Anam babam yammda sabahlad1lar. Allah Rasulu (s.a.) ikindi na
mazmi kllrm§ olarak yamma girinceye kadar yanlffida kald1lar. Allah 
Rasulii (s.a.) yamma girdiginde ana ve babam sag ve solumda idiler. 
Hz. Peygamber Allah'a hamdetti, senada bulundu, sunra: Ey. Al§e, §a
yet bir kotiiliik veya bir haksiZllk yapmqsan Allah'a tevbe et. tMuhak
kak Allah kullarmdan tevbeyi kabul eder, buyurdu. Bu arada ansar'dan 
bir kadm geldi. Kapmm yanmda oturuyordu. Ben: Boyle bir §eyi anmak
tan dolay1 ~ kadmdan utanmaz m1sm? dedim. Allah Rasulu (s.a.) 
ogutte bulundu. Ben bahama dondiim ve ona: Ona cevab ver, dedim. 
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Babam: Ne soyleyeyim? dedi. Anneme dondiim ve : Ona cevab ver, de
dim. Annem: Ne soyleyeyim? dedi. Onla: cevab vermeyince ben §ehad.et 
getirdim, Allah'a hamd ettim ve laYJ.k oldqgu §ekilde ona senada lbrulun
duktan sonra: Allah'a yemin olsun ki ben size: Ben yapmad1m, desem 
- Allah Teala §fthid.dir ki ben bu soziimde dogruyum- bu sizin katl
mzda bir fayda verecek degHdir. Siz bunu kon~tunuz ve kalblerinize 
yerle§ti. ~ayet ben: Yaptlm, desem - Allah hiliyor ki ben yapmadim
siz muhakkak: Nihayet ikrar etti, kabullendi , diyeceksiniz. Allah'a ye
min olsun ki benim ve sizin i~in - Yakub'run ismini arad1m fakat bu- · 
lamadim- Yusuf'un babasmm: ((Art1k bana g:iizelce bir sa;bu gerekir. 
Sizin §U anlabtlklanmza kar§I yard1mma stgm1lacak, Allah'tlr.» (Yu
suf, 18) dedigi zamandaki durumundan ba§ka bir misal bularmyorum, 
dedim. Hemen o saat Allah Hasulii (s.a.)ne vahiy indi. Biz sustuk. On
dan vahiy inme hali kalktL Ben yiiziindeki sevinci a~Ik\!a goriiyordum, 
o almm siliyor ve : Miijde ey Ai§e, Allah Teala senin su\!suzlruguna dair 
vahy indirdi, diyordu. Ai§e §Oyle anlatlyor : Ben olabildigi kadanyla of· 
keliydim. Anam babam bana: Kalk, ona git, dediler. Ben: Hayrr, Allah'a 
yemin olsun ki ona kalkmayacag1m, ne ona, ne de ikinize hamd etme
yecegim. Fakat benim su~sruzlugumu indiren Allah 'a hamd edecegim. 
Siz bu si:izleri i~ittiniz, ama inkar etmediniz, onu degi§.tirmediniz, de
dim. Hz. Ai~e §Oyle derdi : Zeyneb Bint Ca~ ·a gelince: Allah onu dini 
iizere ma'sfun kllm1~ ve haYJ.rdan ba§ka bir §ey s6ylememi§tir. K1z kar
de§i Hamne Bint Cah§ ise helak olanlar i~inde helak olup gitmi§tir. Bu 
meseleyi konu§anlar Mistah ve Hassan ibn Sabit imi§. Miinaf1k Abdul
lah lbn Ubeyy 1'bn Selul ise kon~malan yayan ve toplayan imi§. Onla
rm eleb~1 ise, o ve Hamne imi§ler. Ebubekir Mistah'a bir daha asla hi~ 
bir iyilikte bulunmayacagma yemin etti de Allah Teala ayetin sonuna 
kadar ve Ebubekir'i kasdederek: «Sizden faziletli ve varllkll olanlar; 
yakmlarma, dii§kiinlere ve Allah yo}unda hicret edenlere vermekte ku
sur etmesinler. » ayetini indirdi. Burada Mistah kasdediliyordu. Allah 
Teala devamla : «Allah'm sizi 'ba~la:masm1 sevmez misiniz? Ve Allah, 
Gaffu'dur, Rahim'dir.» ayetini indirdi ve Ebubekir: Allah'a yemin olsUn 
ki ey Ra:bbimiz evert severiz. Bizi bagi§la:mam elbette severiz, dedi ve 
Mistah hakklnda daha once yapmakta olduguna dondii. Buhari hadisi 
bu kanaldan bu §ekilde muallak olarak ve cezm sigas1 ile giivenilir 
imamlardan 'birisi olan Ebu Usame Hammact i'bn Usame'den rivayet et
mi§tir. Hadisi yukardakinin aym veya benzer §ekli ile ibn Cerir de tef
sirinde Siifyan ibn Veki' kanallyla Ebu_ Usame 'den '1.l21Unca rivayet et
mi§tir. Aynca tbn Ebu Hatim de hadisin bir k1srmm Ebu Said ei.-E§ecc '
den, o da Ebu Usame'den rivayet etmi§tir. 

Imam Ahmed der ki: Bize Hii§eym ... Hz .. Ai§e (r.a.)den rivayet et-
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ti ki a, §Oyle demi~tir : Benim ma'sum oldugumu semadan indiginde Hz. 
Peygamber (s.a.) bana geldi ve bunu haber verdi. Ben: Allah'a hamde
deriz, sana hamdetmeyiz, dedim. Yine imam Ahmed der ki : Bana ibn 
Ebu Adiyy ... Hz. Ai"§e'den rivayet etti ki a, '§Dyle demi§tir: Benim ma'
sumiyetim nazil aldugunda; Allah Rasulii (s.a .) kalktl, bunu zikretti 
ve Kur'an 't akudu. Bu ayetler nazil oldugunda Hz. Peygamber iki er
kek ve bir kadm hakkmda emretti de, anlara haddleri (cezalan) uygu
landl. Hadisi dort Stinen sahibi tahric etmi§ler ve Tirmizi : Bu. hasen 
bir hadistir, derni~tir . Ebu Davud 'un hadisinde bunlarm isimleri: Has
san ibn Satit. Mi"stah tbn Usase ve Hamne Bint Cah~, olarak verilir. 
Mtisned'lerde, Sahih 'lerde, Stinen'lerde ve ba§ka kitablarda zikredilen 
bu hadisin, mti'minlerin annesi Hz. Ai§e (r.a.) ye varan mtiteaddid ka
nallan bunlardtr. 

Olay, Hz. Ai§e'nin annesi Ummti Ruman · (r.a.) dan da rivayet edil
mi§ olup lmam Ahmed der ki : Bize Ali ibn Astm'm Ummti Ruman'dan 
rivayetinde 0, §Oyle demi§tir: Ben Ai§e 'nin yamnda iken birden ansar'
dan •tir kadm yanma girdi ve : Allah agluma yapacagm1 yaptl, dedi. 
Ai§e ni~in diye sordu. Kadm: Muhakkak o, bu sbzleri kvnu.~anlar i~in-

. deydi, dedi. Ai§e : Hangi sozler? diye sardu da Kadm: ~oyle §oyle, dedi. 
Ai§e: Bu, Allah Rasulti (s.a.)ne ula§tl mt? dedi, kadm evet diye ceva.b
·ladL Ebubekir'e ul~tl m1? diye sardu, kadm yine evet, dedi de Ai~e 
(r.a.) bay1hp dti§tti . Aytldtgmda hummaya tutulmw~ gibi titriyordu. 
Ben kalkt1m ve ti_zerini orttiim. Hz. Peygamber (.s .a.) geldi ve: Buna ne 
oluyor? diye sordu. Ben: Ey Allah'm el~i"si, onu humma tuttu, titriy::>r, 
dedim. Herhalde kcnu§ulan sgzler ytiztinden alacak, buyurdu. Ai§e (onu 
gortince) kalklp dagruidu, oturdu ve : Allah'a yemin ederim ki size ye
min etsem beni dogrulamayacaksmiz. Size oztir beyan etsem beni ma'
zur gormeyeceksiniz. Benim ve sizin misaliniz Ya'ku'b ve ogullarmm 
misali gibrdir. Sizin niteleyegelmekte alduklanruza kar§I bana Allah 
yardimctdtr, dedi. Allah Rasulti (s .a .) ~1kt1 ve Allah Teala anun ma'zur 

. (ma'sum) olduguna dair ayet indirdi. Allah Rasulti (s.a.) yarunda Ebu
bekir oldugu halde dontip geldi, yamma girdi ve : Ey Ai§e, muhakkak 
ki Allah TeaJa senin ma'zur alduguna dair vahiy indirdi, buyurdu. Ai§e : 
Allah'a hamd olsun, sana degil, dedi. Ebubekir ona : Bunu Allah Rasu
lti (s.a.)ne mi soyltiyarsun? dedi , Ai§e evet, de:ii. Bu sozti konu§anlar 
i~inde bir adam vard1 ki E'bubekir ana yardrrn ederdi. Ebubekir bir daha 
ana s1la-i rahmde bulunmayacagma yemin etti de, Allah Teala ayetin 
sonuna kadar almak tizere:. ((Sizden faziletli ve varllkll olanlar ~usur 
et-mesinler ... » ayetini indirdi. Ebutekir: Evet severiz dedi ve stla-i rahm
de bulunmaya (devam etti) . Hadisi Mtislim degil, sadece Buhari , Hu-

T efsir , C : XI ; F ~54 
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sayn kanahyla rivayet et~tir. Aynca Buhari, hadisi Musa ibn tsmv.
il kanallyla ... Husayn'dan da rivayet etmi~tir. Ravi Ebu Avane'nin ri
vayetinde: Bana Ummi.i Ruman rivayet etti ki. .. latz1 vardlr ki bu, a91k-
9a Mesruk'un Ummi.i Ruman'dan i§ittigini gosterir. Ancak Hat1zlardan 
bir grup bunu kabul etmemektedirler. Hatib el-Bagdadi hunlardandlr. 
Tarih9iler Ummi.i Rfunan 'm Hz. Peygamber (s.a.) zamanmda oldi.igiinii 
zikrederler ki, Hatib §Oyle diyor: Mesruk, mi.irsel hadisler rivayet eder 
ve: Ummii Rfunan'a soruldu ... deyip hadisi sevk eder. Herhalde bazi
lan sorma fiilini «elif» ile ya~larilr ki boylece ravi, kelimeyi sorul
du yerine sordum anlammda sanarak hadisi muttas1l olarak rivayet et
~tir. Hatib der ki: Buhari hadisi bu §ekilde rivayet etmi~ ve ona ha
disin illeti gori.inme~ olmalld1r. En dcgrusunu Allah lbilir. 

Allah Tea.Ia buyurur ki: 0 uydurma haberi, yalan ve rnahza iftira
y1 getirenler i9inizden belli bir ziimre, belli bir to.pluluktur. Ey Ebube
kir ailesi bunu kendiniz i9in koti.i sanmaym. 0, sizin i9in di.inyada ve 
a.hirette hayrrll olm~tur. Di.inyada dogru bir lis8.n, ahirette de derece
lerin yiiksekligi, mi.i 'minlerin annesi Ai.§e ile Allah'm ilgilenmesi ile si
zin igin ~erefin izhan, gosterilmesi olmu§tur. Zira Allah Teala A~e'nin 
ma'sumlugu hakkmda : «Oniinden de ardmdan da; oot1l sokularnaz. 
0; Hakim, Hamid katmdan indirilmi~tir.» (Fu~silet, 42) buyrulan Kur'
an'da indir~tir. Bu sebebledir ki Hz. Ai~e'nin oli.imi.inden once ibn 
Abbas onun yanma girdiginde ona §Oyle demi~ti: 

in~allah sen hay1r iizeresin, sen Allah Rasulii (s.a.) ni.in hanmusm. 
seni severdi. Senin d1~mda bakire bir klzla evlenmemi§tir. Senin rna'
sUmlugun sernadan indirilm~tir . 

llin Cerir Tefsir'inde der ki : Bana Muhammed tbn Osman el-Vasl
ti ... Muhammed ibn Abdullah ihn Cah~'tan rivayet etti ki o, ~oyle an
latmt~ : Ai~e ve Zeyneb (r. Anhiima) kar~1llkll ovi.indiiler de Zeyneb : 
Ben, Allah Rasulu ile evlendirilmesi semadan inenim,. dedi. Al~e'de: 
ibn Mua;t~l beni binitinde ta§1dlg1 zaman rna 'surniyetim Allah Kita
bmda indirilenim, dedi. Zeyneb ona: Ey A~e, onun hinitine bindigmde 
ne demi~tin? diye sordu da, Hz. Ai~. «Allah bana yeter, ne giizel Vekil'
dir 0 .» de~tim, dedi de Zeyneb: Mi.i'minlerin kelimesini soylemi§sin, 
dedi. 

Allah Tea.la: «0 kimselerden her birine kazand1g1 gi.in~ha kar§lhk 
ceza vard1r.n buyurur ki, bu mesele hakkmda konu~an ve mi.i'minlerin 
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annesi Hz. ~e (r.a.)ye zina isnact edenlerden her ·birerine azabdan bu
yiik bir pay vard1r. 

Allah TeaJa: «En buyiik azab da, i9lerinden eleba§Ihk yapanmrur.» 
buyurur. Bu kimsenin «Sozu ilk ba§latan.>> oldugu sayienir. Bunun; s6-
z·ii toplayan, ara§tlnp ortaya \!Ikaran ve yayan kimse oldugu da soylen
mi§tir ki, i§te 'hu yiizden ona en buyiik az3!b vardlr. <;ogunluk burada 
kasdedilenin, A:bdullah tbn Uberyy !bn Seh1l -Allah onu kahretsin ve 
la'net etsin- oldugunu soylemi§lerdir. Nitekim hadiste de bu daha on
ce ~lk9a belirtilmi§'ti. Mucahid ve bir9oklan boyle diyor. Burada kas
dedilenin Hassan ibn Sabit oldugu da saylen:rniitir ki bill, garib bir go
rii§tiir. ~ayet Buhari'nin Sahih'inde buna de\alet eden bir haber mev
cud olmami§ olsayd1, bunu zikretmekte buyiik bir fayda olmazdl. Zira 
o; faziletleri, menkabeleri, giizel haberleri ve en guzel ahlakl olan sa
habedendir. Aynca o:rmn en giizel taraf1 Allah Rasulu (s.a.)nu (§iirleri 
ile) korur olmasHilr. Aynca Allah Raswu (s.a.) onun hakkmda Onlan · 
hicvet, Cibrll seninle beraberdir, buyurmu§tur. A'me§'in Ehu Duha'dan, 
onllln da MesrUk'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Ai§e (r.a.)nin 
yamnda idim. Hassan ibn Babit girdi. Hz. Ai§e onun altma bir minder 
verilmesini emretti. <;1kt1gmda Ai§e'ye: Buna yapt1gm nedir? diye sor
dum. Yani senin yanma giriyor. dedim. --Bir rivayette de Hz. Ai§e'ye 
Allah Teala: «En biiyiik az8lb da, i\!lerinden eleba§Illk yapanmdlr.» bu
yurmU§ken, yanma girmesine izin mi veriyorsun? denilmi§tir- Hz. Aije 
§oyle dedi: Hangi azab korlukten daha §iddetlidir. - Hassan ibn Sabit'
in gozleri gitmi§, kor OlmU§tU- Umulur ki, Allah bunu en buyuk azab 
kilnn§tlr, dedi ve §Oyle devam etti: o, Muhakkak Allah Rasulii (s.a.)nu 
mudafaa ederdi. Ba§ka bir rivayette ise Hassan :tbn .sabit'in Hz. Ai§e'
nin yaruna girdiginde onu metheden bir §iir sayledigi belirtilir. Hassan 
§iirinde. 0, oyle bir af\fedir, bir §iiphe ile ith3.:m Ollllnmaml§tlr ve SU!;

SUZ, habersiz, iffetli kadmlann 1rzlan ile ugra§maz, dem.i§ de Ai§e: 
Amma sen bOyle degilsin, demi§. Ba§ka bir rivayette ise o: Fakat sen" 
bOyle degilsin, dem.i§tir. 

i'lm Cerir der ki: Bize Hasan :tlm Kazea .. . A~e'den rivayet etti ki o, 
§'Oyle dem.i§: Hassa.n'm §iirinden daha guzel bir §ey i§itmedim, onu an
cak cennet umarak temessiil §eklinde sayledim ki o da Ebu Sufyan 
- tbn Haris tbn A!bdiilmuttalilb'i kasdediyor- i9in soylemi§ oldugu §U 
§iiridir: 

«ISen Muhammed 'i hicvettin, ben de onun yerine cevab verdim. 
Muhakkak ibu husllsta Allah katmda mukafat vardlr.» 

«Muhakkak babam, ve onun ·babas1, ve 1rzrm Muhammed'in 1rz1 
~in size kal'§I bir kalkandir.» 
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«Sen ona denk olmad1gm hal de ona sbvtiyor IDU)5un? Sizin en kb~ 
ti.intiz, en hayullmza feda olsun.n 

«Benim dilim kendisinde hie; bir kusur olmayan keskin bir k1llc;:tlr. 
Benim soz denizimi kovalar bulanduamaZ. >> 

Ey mti'minlerin annesi , bu lagv (bo§ soz) degil mi? denildi de, o: 
Haylr .bo§ soz, ancak kadmlar yanmda s.Oylenendir, dedi. Allah Teali: 
«En btiytik azab da, ic;:lerinden eleba..§Illk yapanmd1r.)) buyurmad1 rru? 
denildi. Hz. Ai§e : Ona ula§an en btiytik azab degil mi? Gjzleri giderilip 
k1ll;: korkusnndan derisi kupkum ke.silmedi mi? dedL Bu konuda. (ifk 
konusu) konll.§tugu 'Safvan ibn Muattal 'a ula§tlgl zaman Safvan k1llc;:la 
tepesine dikilmi§ ve az kalml.§ ki onu bldi.ireyazrm§. t§te Hz. Ai§e'nin 
kasdetmi§ oldugu V'Urma, Safvin'm ona bu vurmas1d1r. 

12 - Onu i$ittiginiz vakit mii'min erkeklerle, mu min 
kad1nlann kendiliklerinden hiisn-ii zanda bulunup: Bu, 
apa<;ak bir iftirad1r, demeleri gerekmez miydi? 

13 - Buna kar$1 dort $ahidle gelmeleri gerekmez miy
di? Iv1adem'ki onlar $3:hidleri .getiremediler, oyleyse onlar 
Allah kat1nda yalancllann ta kendileridirler. 

Bu, Hz. A~e hakkmda kotti soze dald1klarmda ve ifk olay1 aralarm
da zikrolundugunda Allah Teala'nm mti'rninleri te'dib etmesi, edebli 
yolu onlara ogretmesidir. Buyurur ki : Mti'rninlerin annesine yap1lan is
nadl i~ittiginiz vakit mti'min erkeklerle mti'min kadmlann kendilikle
rinden htisn-ti :zanda bulunmalan, bu sozti kendilerine k1yas etmeleri 
gerekmez miydi? Eger bu soz onlara yara§rruyor ise mti'minlerin anne
si evleviyetle Gndan uzak olmah degil miydi? 

Bu ayetin Ebu Eyyub Halid ibn Zeyd el-Ansari ve hamm1 (r.a.) 
hakkmda nazil oldugu da soylenir. Nitekim imam Muhammed ibn ls
hak ibn Yesar babasmdan, o da Neccar ogullan erkeklerinden birisin
den r ivayet ediyor ki Elm Eyyub Halid ·ibn Zeyd'in hamrru Ummti Ey
yub ona : Ey Ebu Eyyub, insanlarm Ai§'e (r.a.) hakkmda si:iylediklerini 
i§itmez misin? diye sormu~ . o: Evet, bu yaland1r. Ey Ummti Eyyub sen 
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bunu yapar rruydm? demi§. Ummii Eyyub: Hayu, Allah'a yemin olsun 
ki yapmazdlln, diye cevab vermi§. Ebu Eyyub da: Allah'a yemin olsun 
ki Ai§e senden daha hay1rhd!r, demi§. Allah Teala (ifk olay1 hakkmda 
Kur'an'dan ayetler) indirdiginde ifk hadisesine dalanlari zikrederek : 
«Uydurulmu§ bir yalanla gelenler i~inizden bir ziimredir.» buyurmu§.. 
Bunlar Hassan ve onun soylenen sbzleri s.Oyleyen arkada§landir. Soma 
Ebu Eyyub ve hammmm soyledigi gibi: «Onu i§ittiginiz vakit mii 'min 
erkeklerle mii 'min kadmlarm hiisn-ii zanda1 bulunmalan laz1m degil 
miydi .. . ?ll buyurmu§tur. 

Muhammed 11m Orner el-Vakldi der ki : Bana ibn E:bu Habibe .. . 
Ebu Eyyub'un ki:i lesi Eflah'dan rivayet etti ki Ummii Eyyub, Ebu Ey
ylib 'a : tnsanlarm Ai§e hakkmda soylediklerini i§itmez misin? demi§, o: 
Evet i§itiyorum. Bu yaland1r. Ey U.mmii Eyyub, sen bunu yapar miy
dm? demi§. 0 da: Allah'a yemin olsun ki hayir, diye cevab vermi§. Ebu 
Eyyub: Allah'a yemin olsun ki Ai§e seriden daha hayirlldir, demi§. Kur'
an'dah (ifk olay1 ile ilgili ayetler) indigi zaman Allah Teala ifk olayi-

. na kan§anlan zikredip pe§inden de Ummii Eyyub'a baz1 $6zler si:iyledi
gi zaman Ebu Eyyub'u ka.sde:lerek : «Onu i~ittiginiz vakit mii'min erkek
lerle, mii'min kadmlarm kendiliklerinden hiisn-ii zannda bulunup : Bu. 
apac;1k bir iftirad1r, demeleri gerekmez miy:li? )) buyurmu§tur. Bu soz
leri si:iyleyenin Ubeyy ibn Ka'b oldugu da soylenir. 

uMii 'min erkeklerle, mii'min ka::lmlarm (hiisn-ii zannda bulunma
lan, mii 'minlerin annesinin hiisn-ii zanna ehil ve lay1k oldugunu bilerek) 
hiisn-ii zannda bulunmalan gerekmez miydi? >> Bu, onlarm ic;leri (goniil
leri) ile ilgilidir. Dilleri ile de : «BU, (mii'minlerin annesine) apac;1k bir 
iftiradrr, demeleri gerekmez miydi ?n Meydana gelen olay. ~iiphe 

celb edecek bir olay degildir. Zira mii'minlerin annesi Safvan ibn Mu
attal'm biniti iizerinde a~1kc;a, ogle vakti, biitiin ordunun gozleri oniin
de, Allah Rasulii de aralarmda iken gelmi§tir. ~ayet durumda bir §tip
he clayd1 bu ac;1kc;a olmaz, herkesin gszii cniinde gelmezlerdi. Bilakis 
onlarm gelmeleri -§ayet takdir buyurulmu§ olsayd1- gizlice olurdu. 
Boylece meydana <;:Iklyor ki ifk olayma dallp bunlan konu§anlarm soy
ledikleri ve mii'minlerin annesine isnad ettikleri mahza yaland!r , ah
makc;a. giinahkarca bir hayasizllktlr, kazanmayacak bir all~ veri§e gir
mektir. 

Allah Teala buyurur ki : «Si:iylediklerine kar§I getirdikleri haberin 
dogruluguna §ehadet edecek dort ~ahi.d getirmeleri gerekmez miydi? 
Madem ki onlar §flhidleri getireme::liler, oyleyse Allah katmda, Allah'm 
h iikmiinde yalanc1larm, giinahkarlann ta kendileridirler." 
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14 - Dunya ve ahirette Allah'1n lutuf ve rahmeti uze
rinize olmasayd1, ic;:ine daldiginrz yaygaradan dolay1 her 
halde sizi buyiik bir aza b c;:arpardl. 

15 - Onu dilinize dolami~tln1z. Ve bilmediginiz ~eyle
ri agz1n1za allyordunuz. Onemsiz bir ~ey san1yorsunuz 
ama, Allah katlnda onemi c;:ok buyuktur. 

Bilmeden Konu~anlar 

Allah TeaJa buyurur ki: <<Ey Hz. Ai'§e'nin durumu halr.kmda lronu
§ulan sozlere dalanlar, §ayet Allah'm tevbenizi, di.inyada Allah'a doni.i
§iini.izi.i 'kabul etmesi, ahiret yurduna nisbetle de imfuuruz dolayiSlyla 
sizi bagl§lamasJ. ile di.inya ve ahirette Allah'm lutuf ve rahmeti i.izeri
nizde olmasayd1, ifk meselesinde i~ine dald1gm1z yaygaradan dolay1 her
halde sizi hi.iyi.ik 'bir azatb ~arpard1. Bu; Mistah, Hassan ve Zeyneb Bint 
Cah§'m klz karde§i Harrme Bint C~ gibi iman sahibi olan ve imanlan 
sebebiyle Allah'm tevbe bah§ettigi kimseler hakkmdadlr. Abdullah ibn 
U·beyy ibn Sehll ve benzerle.ri gibi mi.inaf1klardan meseleye dalanlara ge
lince; bu ayette kastedilenler onlar degildir. Zira onlarda iman ve sa
lih amelleri ya da buna denk olacak, bunu kar§Ilayacak amelleri yok
tur. Muayyen bir fiil hakkmda vartd olan tehdidin durumu; mutlak ol
masi ve bir de tevbe veya ona mukabil, ona denk olacak veya ondan 
daha i.isti.in olacak bir amel-i salih olmaru.asma bagh olmas1d1r. 

Sonra Allah Teala: «Onu dilinize dolami§tiruz.» buyurur. Mi.icahid · 
ve Said !lm Ci.ibeyr: Birbirinize naklediyordunuz. Birisinin: Filandan 
hunu i§ittim, filanca boyle s6yledi, birtakLm kimseler §6yle §tiyle an
lath, demesidir. Digerleri de ayetteki ( -0 :,1ff ) kelimesini ( ~:;ill ) 
§eklinde okumu§lardir .Buharrnin Sahih 'in de nakledildigine gore Hz. 
Ai§e bOyle okur ve : Bu. ( j J ) koki.inden gelmektedir. Yani sahibinin 
i.izerinde devam ettigi yalandrr. Araplar bir kimse yi.iri.imeye devam et
tigi zaman : ( _r.-11 j 0"YJ j J ) derler, derm~. Ancak birinci. ku'ftet en, 
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me.§hU.r oland1r ve cumhur bu kmiet iizeredir. Fakat ikinci ktraet de 
mii'minlerin annesi Hz. Ai§e'den rivayet ed~lmi§tir. tbn Eibu Hatim d.er 
ki: Bize EbuSaid el-E~ecc .. . i.bn Ebu Miileyke'den rivayet ediyor.ki Hz. 
AUje burayt: ( ..J _,At ~I) §eklinde okur ve: Bu ancak, sozii yalan soyleme
d.ir. F'iilin kokii olan Velak kelimesi yalan anlammadtr, dermi§. ibn Ebu 
Miileyke: <<0, bunu ba§kalarmdan daha iyi bilir.n demi§tir. 

Allah Teala buyuruyor ki: « Ve bilmediginiz §eyleri agzrn1za allyor 
(soyliiyor)dunuz. » Onemsiz bir §ey samyorsunuz.. Mu'minlerin annesi
nin durumu hakkmda soylediklerinizi soyliiyor ve bunu onemsiz bir §ey 
~myordunuz . E)ayet hakkmda. konU§ulan Hz. Peygamber (s.a.) in ham
rm olmami§ olsayd1 bile onemsiz bir §ey olmaz.d1. 0, funmi, peygamber
lerin sonuncusu, rasullerin efendisi Peygamberin hanlffil iken durum na
stl olur samyorsunuz? Rasultiniin han1rm hakkmda bu soylenenler Al
lah katmda son derece biiyiiktiir. Ve Allah buna ofkelenir Allah Teala 
Peygamberlerinden bir peygamberin harurm hakkmda elbette boyle bir 
§eyi takdir buyurmaz. Ha§a. kella. 0 halde peygamberlerin kadmlanmn 
efendisi, mutlak olarak diinya ve ahirette Adem ogullarmm efendisi
nin hamrm hakkmda boyle 1bir §ey nas1l olabilir? Bu sebepledir ki Allah 
Teala : «Onemsiz bir §ey saruyorsunuz ama, Allah katmda onemi c;ok bii
yiiktur.n buyunnU§tur. BuhAri ve Miislim'in Sahih'lerindeki bir hadiste 
§6yle buyurulur: Muhakkak ki§i nereye varacagm1 bilmedigi ve Allah'1 
ofkelendirecek bir kelimeyi konu§ur da, bu kelime onu ate§te gokle yer 
aras1 uzakllkta W?agtya indirir. Bir rivayette de : Umursamakstzm, zi-
yadesi vardlr. · 

16 - Onu duydugunuz zaman: Bunu soylememiz bize 
yak1~maz. Ha~a bu, buyiik bir iftiradlr, demeniz gerekmez 
miydi? 

17 - Eger mu'min ki~ilerdensenrz; buna benzer bir ~e
ye bir daha donmemeniz i~in Allah, size ogut veriyor. 

18 - Ve Allah, size ayetleri a~ak·c;a bildiriyor. Allah, 
Alimdir, Hakim'dir. 
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Bu, hilisn-ii zannda bulunmay1 emreden birinci tehdidden sonra di
ger bir tehcliddir. En hayrrll kadm hakkmda ona ya.kl§mayacak bir soz 
zikredildigi zaman onlara yara§an hiisn-ii zannda bulunmalan ve go
niillerinde hiisn-ii zann di§mda bir his ta§Imamalandu. Sonra gonliine 
bir vesvese veya bir hayal tak1ld1 ise bunu konu~mamalan gerekirdi. Al
lah Rasulii (s.a .) : 

Muhakkak Allah i.immetimin goni.illerinden get;irdiklerini onu yap
madikt;a veya soylemedikt;e affetm~tir, buyurur. Bu hadisi Buhari ve 
Muslim Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. 

Allah Teala buyurur ki : Onu duydugunuz zaman: Bu. sozi.i soyle
memiz ve bir ba§kasma anmarmz bize yaki§maz. Bu biiyiik bir iftirad1r. 
Allah'm Habibi ve Rasuliiniin hamrm hakkmda boyle bir soziin ~onu§ul
masmdan Allah Teala miinezzehtir, demeniz gerekmez miydi? Eger Mii'
min ki§ilerdenseniz, Allah'a ve §eriatma inanrm§, Allah'm Rasillii (s.a.) 
ne tazimde bulunan k~ilerdenseniz ilerde buna benzer bir §eye donme
meniz, buna benzer bir duruma di.i¥fiemeniz i\!in Allah sizi tehdidle bun
dan men'ediyor ve size ogiit veriyor. Ki.ifiirle nitelen~ olanlara gelin
ce; bunlar i\!in b~ka bir hiikiim vard1r. Sonra Allah Teala §Oyle buyu
rur: c<Ve Allah size ayetleri (§er'i hiikiimleri, kaderi hikmetleri) a\!lk\!a 
bildiriyor. Ve Allah, (kullarma uygun olanlan Em iyi bilen) Alimdir, 
(kanun koymasmda ve kaderinde hikmet sahibi) Hakim'dir.» 

19 - Mii'minler aras1nda kotiiliigiin ve hayas1zhg1n 
yay1lmas1nl arzu edenlere, i·~te onlara; diinya ve ahirette 
elim bir az3:b vard1r ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

Mii'minlerin Arasmda !Kotiilligiin Yaydmasnu Arzu Edenler 

Bu, kotii bir sot i§itip te zihninde tereddiitler uyanan ve bunu ko
nU§anlar hakkmda iit;iincii ·bir tehdiddir. Boyle kimseler bu sozleri t;ok
t;a konu§mayacak, bunu yaymayacaklard1r. Allah Teala §Oyle buyurur: 
«Mii'minler arasmda kotiiliigiin ve hayaSizllgm yaYJlmasmi ar~u eden-

NOr, l 

I ere, 
lara; 
lah 1 
ki de 
Bekr 

'§oyle 
maYJ 
§inir 
gizli: 

say 

Kin 
kat 
.rah 
rna 
Ser 

Ve ·. 
buy 
Fak 
ken 
da , 
am 

adll 
Rnl 
e l 

Tal 



Nur, 19) HAD!SLERLE KUR•AN -I KERlM TEFS!Rt 5809 

lere, (kendilerinden \!irkin oozlerin yay1lmasm1 tercih edenlere) ~te on
lara; diinyada hadd cezas1 ile, ahirette de elim bir azah vard1r. Ve Al
lah bilir, siz bilmezsiniz.)) o halde i§leri Aliah'a havale edip donduriin 
ki dogru yola e~esiniz. imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn 
Bekr ... Sevba.n'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den fi.vayet ediyor ki, o, 

'§oyle huyurmu~tur: Allah'm kullarma eziyet vermeyin , onlan aJipla
maym ,onlarm gizliliklerini ara§trrmaym. Zira kim musliinian karde
§inin gizliligini ara§tmrsa; Allah da onu evinde riisvay edinceye kadar 
gizliliklerini ara§tmr. 

\':\:-:;·\t(.~--,r;;~t. .J.,....,...., .!s.~~ \r(" ... JJ.,...·~ ._, ..... --! f ~ \~'·.~(ro~ 
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®=' .. ~ 
20- Ya Allah'1n uzerinizde fazl u rahmeti bulunma

saydi? Ve Allah, ger<;ekten Rauf ve Ralhim olm~asayd1? · 
21 - Ey iman edenler; ~eytan1n a<hmlanna uymay1n. 

Kim, ~eytan1n ad1ml'ar1na uyarsa;, bilsin ki o, hayas1zhg1 ve 
kotulugu emreder. ~ayet Allah'1n sizin uzerinizde lutuf ve 
. rahmeti bulunmasayd1; hie; biriniz ebediyyen temize c;Ika-
mazdl. Ancak Allah, diledigini temize c;1kar1r ve Allah 
Semi'dir, Alim'dir. 

Allah Tea..la : ((Ya Allah'm iizerinizde fazl u rahmeti.bulunmasaydi? 
Ve ·Allah, ger\!ekten Rauf ve Rahim olmasayd1, (haliniz nice olurdu) ?)) · 
buyurur ki, §8.yet bunlar olmasayd1, ba§ka birdurum meydana gelirdi. 
Fakat Allah Teala kullanna kar§I RaUf ve Rahim'dir. Bu meselede 
kendisine tevbe edenlerin tevbesini kabul lbuyurur. Onlardari haklarm
da ceza uygulananlan da bu ceza ile temizler. <<Eiy iman edenler; §ey
tamn ad1mlarma (yollarma ve emrettiklerine) uymaym. » Kim §eytamn 
adrmlB~nna uyarsa ; bilsin ki o, hayas1zllg1 ve kotiilugu emreder. » Bu,.§ey
tanm ad1mlarma uymaktan en fasih, en k1sa, en belig ve en giizel ifade · 
ile sakmdum.ak, nefret ettirmektir. ibn Albbas'tan rivayetle Ali tbn Ebu 
Talha : :;;eyta,mn adlmlarmm; onun ameli, oldugunu soyler. !krime ise 
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hpnun; §eytanm diirtmeleri, vesveseleri oldugunu soylemi§tir. Katade 
der ki: Her ma'siyet, §eytanm a:ilmlanndadir. E'bu Miclez de §Oyle 
demi§tir : Ma'siyetlere dair adaklar '§eytamn ad1mlanndand1r. Mesnlk 
der ki : Birisi ibn Mes'u::l'a: Ben kendime yemek yemeyi haram kild1m, 
ne dersin? diye sormu~tu. ibn Mes 'ud : Bu, §eytanm diirtmelerinden, 
vesveselerindendir. Yemininin keffaretini ver ve ye, dedi. l?a'bi, oglunu 
bogazlamay1 adayan bir adam hakkm::la: Bu, §eytamn diirtmelerin
dendir, demi§ ve bir ko~ kesmesine fetva vermi§tir. 

tbn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Ebu R.ati 'den rivayet etti ki 
o, §Oyle demi§tir : Kanm bana klzd1 ve : 0 , bir giin yahudi bir giin hristi
yan olan kimsedir. Eger sen kanm bo§amayacak olursan, ana ait her 
kole hiirdiir, dedi. Abdullah ibn bmer'e vard1m da: Bu. ancak §eytanm 
diirtmelerindendir, dedi. Zeyneb Bint Um.mii Seleme de boyle soylemi~
tir. 0 giinde Medine'deki en bilgili kadm o idi. As1m ibn bmer'e vard1m 
o da boyle soyledi. 

Allah Teala: ((§ayet Allah'm sizin iizerinizdeki lutuf ve rahmeti 
bulunmasayd1 ; hi~ biriniz ebediyyen temize ~Ikamazdl.» buyurur. l?a
yet Allah Teala diledigine tevbeyi ve kendine donmeyi bah§etmemi~ 
olsayd1, goniilleri §irkden, giinahlarmdan, kirlerinden ve onlarda ola.n 
kotii huylardan temizlememi§ olsaydl, onlardan her bireri hissesince 
bunlara sahib olur ve hi~ kimse kendis.ini temizleyemt:z, hayra ula
§amazdl. «Fakat Allah Teala, kullarmdan diledigini temize <;:Ikanr.» 
Diledigini de sap1khga ve helak edici azgmhga, delalete dii§iiriir. Ve 
Allah kullanmn sozlerini en iyi i§iten, onlardan kimin hidayete kimin 
de dalalete hak kazand1gm1 en iyi bilendir. 

22 - Sizden faziletli ve varllkll olanlar; yak1nlanna, 
yoksullara ve Allah yolunda hicret edenler.e vermekte ku
sur etmesinler, affetsinler; ald1n$ etmesinler. Allah'1n sizi 
bagl$lamas1n1 sevmez misiniz? Ve Allah, Gafur'dur, Ra
him'dir. 

Af ve thsan 

Allah Teala buyurur ki : Sizden faziletli, ihsan ve sadaka sahibi 
olanlar, servet ve varhk sahibi olanlar, yaklnlanna, dii§kiinlere ve Al-
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lah yolunda hicret edenlere vermemek huslisunda yemin etmesinler. 
Yoksul ve muhacir akrabaJarma s11a-1 rahmde bulunmamaya yemin et
mesinler. Bu, s1la-1 rahm'e te§vik ve yoneltme::ie ve onlara nfk ile mua
mele etmede en iist derecedir . Bu sebepledir ki : <<Dnlann ge\!en kotiiliik 
ve eziyyetlerini affetsinler, al::hn§ etmeskller.)) ,buyurmU§tur. Bu da Al
lah TeaJa'nm yaratlklarma, onlarm kendilerine haks1zllk etmelerine 
ragmen lutfu, keremi ve hilim .sahtbi olmasmdand1r. Bu ayetler Hz. Ai§e 
hakkmda soylediklerinden sonra Mistah ibn Usase 'ye hi·;: bir iyilikte 
bulunmayacagma yemin ettiginde Ebubekir S1ddik hakkmda nazil ol
mU§tur. Nitekim bu, daha once hadi.ste ge~mi§ti. Allah Teala mii'min
lerin annesi Ai§e'nin ma'sumiyetini (ayetle beyan rbuyurarak) injirdi
ginde, inanan goniiller ho§ olup goniilleri istikrar kesbettiginde, Allah 
Tea.la mii'minlerden bu hususta konU§anlarm tevbesini kabul edip hak
larmda ceza uyg:ulananlara . cezalan uyguland1gmda, Allah Teala - ki 
0 fazl u ihsan, nimet sahibidir- S1ddik'1 akrabas1 olan Mistah ibn 
Usase'ye kar§t merhamete te.§vik buyurmu§tur. Mistah, S1ddik'm tey
zesi oglu idi. Ebubekir (r.a.) in kendisine infakta bulundugundan ba§ka 
mall olmayan bir yoksul idi. Allah yolunda hicret edenlerdendi. Bir ya
lan soyleyip iftira atm1~; Allah Tea.la da onun bundan tevbesini kabul 
buyurmU§, bu konu§malan yiiziinden ona ceza uygularun1§tl. S1ddik 
(r.a.), iyilik ve i.hsam ile bilinir; gerek akrabalanna ve gerekse yaban
C1lara iyilikleri ile ·tammrdL «Allah'm sizi bag1§lamasm1 sevmez misi
niz? Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. » krsrruna gelinceye kadar bu. ayet 
nazil oldugunda - ki ceza amel cinsindendir ve sen nas1l ·.sana kar§r 
giinB.h i§leyeni bag1§larsan Biz de seni bagl§lanz, nas1l sen affedersen 
Biz de sent affederiz- i§te o zaman S1ddik : Evet Rabbimiz, Allah'R. 
yemin olsun ki Senin bizi bag1§lamam severiz, demi§, sonra daha once 
Mistah'a infakda bulundugu gibi aym infakma donerek: Allah'a yemin 
olsun ki etediyyen ona hi9 bir iyilikte bulunmayacagm1, faydada lbu
lunmayacagim, soziine kar§1hk: Allah'a yemin olsun ki bundan (ona 
infakda bulrunmaktan) ebeddiyyen aynlmayacag1m, de:rni§tir. i§te bu 
sebepledir ki S1ddik, ger9ekten s1ddiktlr. 
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23 - iffetli ve bir ~eyden habetsiz mu'min kadlnlara 
iftira atanlar; diinyada da ahirette de la'netlenmi~levdir . 

Ve onlar i<;in biiyiik bir azab va:rd1r. 
24 - 0 giin, kendi dilleri, elleri ve ayaklan yapm1~ ol

dUklan ~eylere ~ahidlik edecektir. 
25 - 0 gun, Allah onlara hak olan cezalar1n1 verecek

tir. ~iiphesiz onlar da Allah'1n apa<;Ik hakk1n ta kendisi 
oldugunu bileceklerdir. 

lftir8. Su~u 

Bu, Allah Teala'nm evli, kottiliikten habersiz, iffetli mii 'min ka
dmlara iftira atanlara bir tehdididir. Mii 'minlerin anneleri ve ozellikle 
ayetin niizul sebebi olan S1ddik'm klZl Hz. · Ai~e her bir evli ve iffetli 
mii.'min kadmdan bu ayetin hiikmii altma girmeye daha layiktu. 
Alimler - Allah onlara rahmet eylesin- bu ayet;te zikredilenlerden 
sonra Hz. Ai§e'ye soven, ona iftira edenin kafir oldugunda icma · e~
lerdir. Zira, o bu -davram§Iyla Kur'an 'la inactla§maktadlr. Kalan mii'
minlerin anneleri konusunda iki gorii§ vardlr ki bu iki gorii§ten sahih 
olanma gore onlar da Hz. Ai§e gibid irler. En dogrusunu Allah bilir. Al
lah Teala'nm : . «Onlar diinyada da, ahirette ue la'netlenmi§lerdir.» 
ayeti §U ayet gibidir: nMuhakkak ki Allah'! ve RasUliinii incitenlere 
Allah diinya ve ahirette la 'net etmi§ltir. Ve onlar i<;in horlaYJCl bir azab 
hazirlaml§tlr.l> (Ahzab, 57). Baz1lan da, bu ayetin Hz. Ai§e'ye mahst1s ol· 
dugu gorii§iindedirler. lbn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E~ecc ... 
lbn Abbas'tan rivayet ediyor ki <riffetli ve bir §eyden habersiz mii'min 
kadmlara iftira atanlar ... » a yeti , ozellikle Hz. Ai§e hakkmda nazi! ol
mU§tur. Mukatil i.bn Hayyan qa boyle soylemi§tir. ibn Cerir bunu Hz. 
Ai§e'den rivaye•tle zikreder ve der ki: Bize Ahmed ibn Abde ed.-Dabbi.. . 
Orner ibn Ebu Seleme 'den , o da babasmdan rivayet ·etti ki Hz. Ai§e: 
Ben habersiz iken bana iftira at1lml§ ve daha sonra bu 1bana ula§ffil§tl , 
demi§ ve §Oyle anlatm1~: Allah Rasulii (s.a.) ibenim yammda otururken 
birden ·ona Vl:!-hiy geldi. Ona vahiy geldigi zaman onu uyuklama hali 
gibi bir hal kaplardL Benim yammda otururken vahiy geldikten sonra 
yiiziinii silerek_ dogrulup oturdu ve : Ey Ai~e, miijdeler olsun, buyurdu. 
Ben: Allah'a hamd olsun, .sana degil , dedim. Bunlar onlarm soyledikle
rinden uzaktlrlar, · k1smma gelinceye kadar : niffetli ve bir §eyden ha
bersiz mii 'min kadmlara iftira atanlar .. >> ayetini okudu. ibn Cerir ha
disi bu §ekilde serdetmi§tir. Bu hadiste hiikmiin Hz. Ai§e'ye mahst1s 
olduguna daif bir i§aret yoktur. Burada ayetin niizul sebebinin bir ba§
kasl degilde Hz. Ai~e ·oldugu kaydedilmektedir. Bununla beraber hii-
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kiim, Hz. A~e'den ba:,?kasiyla beraber onu da igine almaktad1r. tbn 
Abbas ile onun gibi soyleyenlerin maksad1 da herhalde budur. En dog
rusunu Allah bilir. Dahhak, Ebu'l-Cevza ve 'Seleme ibn Nubayt derler 
ki: Bu ayetten maksad ba.§ka kadmlar olmay1;> ozellikle Hz. Peygam
berin hammland1r. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi: «iffetli ve bir :,?eyden 
ha;bersiz m;ii 'min kadmlara iftira atanlar ... n ayetinde Hz. Peygamber 
(s.a.) in hammlan kasdedilmektedir. Miinaflklar on lara iftira atmi§lar 
ve Allah Teala da onlara la'neti ve ofkesini vacib kllml§; boylece Allah'm 
gazabma, Ofkesine ugram1§lard1r. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) in hammlan 
hakkmdadL\. Bundan sonra: «.;>iiphesiz ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.» 
kiSmma gelinceye kadar: <<lffetli, hiir kadmlara iftira atan, sonra da 
dort §ahid getiremeyenlere ... » ayeti nazil olm~tur . Allah Teala b6ylece 
onlara degnek cezasm1 ve tevbeyi koym~tur. Tevb~ kabul edilir, §e
hadetleri geri gevrilir, dem~tir. ibn Cerir der ki : Bize Kas1m'm ... Esed 
ogullarmdan bir §eyhden rivayetine gore 'ibn Abbas Nur sllresini tefsir 
etti. «iffetli ve bir §eyden habersiz mii 'min kadmlara iftira. atanlar d.iin
yada da arurette d.e la 'netlenmi§lerdir ... l> ayetine geldiginde:' Bu, ·Hz. 
Ai:,?e ve Hz. Peygamber (s.a .) in hammlan hakkmdad.lr. Ayet, miibhem 
olup onlar i~in tevbe yoktur, dedi, sonra da «Meger ki bundan sonra 
tevbe edip 1sla.h olalar. » k1smma gelinceye kad.ar «Iffetli, hiir kadmlara 
iftira a tan, sonra da dort §ahid getiremeyenlere ... )) ayetini okudu ve 
~yle dedi: Brunlar i~in tevbe konulmu:,?, digerlerine (Hz. Peygamberin 
hammlarma) if,tira atanlar igin ise tevbe konulmarm§tir. Ravi der ki: 
Nur sllresini giizel tefsir etmesinden dolay1 .orajakilerden baz1s1 kal
klp onun Ca§lnl (almm) opmeye davrand1. ibn Abbas'm; ayet miibhem
dir, soziiniin anlaiDI §udur: Ayet, iffetli her kadma iftiray1 haram kil
mada, diinyada ve ahirette boyle yapana la'nette umumldir. Abdur
rahman itn Zeyd ibn Eslem der ki : Bu, Hz. Ai§e hakkmd.ad1r. Bu 
giinde her kim, miisliiman kadmlar hakklnda bunun benzerini yaparsa, 
Allah Teala'nm soyle~ oldugu (la'nete) miistehak olur. Fakat AL~e 
bunun ilki olmu.§tur. ilbn Cerir de ayetin umumi oldugu gorii§iinii ter
cih etm~tir ve sahih olan gorii§ de budur. ibn . Ebu Hatim'in rivayet 
etmi§ oldugu §U hadis te bu ayetin umumi oldugu giirii§iinii destekler: 
Bize Ahmed ibn &bdurrahma.n ibn Ebu ibn -Vehb .. . Elbu Hiireyre'den 
rivayet etti ki Allah Rasulti (s.a .) : 

~~ ~-'. ~~_,. ~~- ~~~J~~;.t:j! ~~ J;.~ C_: ~~G;;.iiC:~I 1;~1 
~:X:..::il :.;l;;~)l ~:i J~;llj - ~JI J(- ij:r-9\~L: ~ijjt~_ Yl J~l (/- Jl 

u~;.il u~lil 
~ - -



5814 IBN KESlR (Ci.iz : 18; SO.re: 24 

Helak edici yedi l}eyden sakmm, buyurm~tu. Ey Allah'm el<;isi, 
bunlar nelerdir, denildi de, §6,yle buyurdu: Allah'a §irk ko§<mak, sihir, 
haks1z yere Allah'm haram kildigl bir nefsi oldiirmek, yetimin malmi 
yemek, faiz yemek, harh gtinti ardlm dontip k~mak, mti'min ve kotii
liikten habersiz iffetli, evli kadmlara iftira atmak. Buhari ve Muslim 
hadisi Sahih'lerinde 'Stileyman ibn Bilal kanallyla tahric et~lerdir. 
Hafiz Ebu'l-Kasim et-Taberani der ki: bize Muhammed :tbn Amr Halid 
el~Hazza el-Harra.ni 'nin ... · Huzeyfe'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayetinde o, §oyle buyurmu~tur : iffetli, evli hir mdma zma ift.i
rasmda bulunmak ytiz senelik ameli yikar, yok eder. Allah Teala: «0 
gtin, kendi dilleri , elleri ve ayaklan yapmi§ olduklan §eylere §ahidlik 
edecektir. >> buyurur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize E'bu Said el-Esecc'in ... 
i lbn Abbas'tan rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Onlar, yani mti§rikler cen
nete ancak namaz ehlinin girecegini gordiikleri zaman: Gelin, inkar 
edelim, derler. tnkar ederler de agizlarma mtihiir vurulur; elleri ve 
ayaklan §ahidlik ederler ve hi<; bir sozii Allah 'tan gizleyem.ezler. tbn 
Cerir ve ibn Eibu Ha.tim derler ki: Biz Yfulus ibn Abd'til-A'la... Ebu 
Said'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayet eder ki; §Oyle buyur
mu§tur: Kiyamet g·tinu oldugu zaman kafir ·amelini tamr, inkar eder 
ve mucadele eder. Ona: 1l}te §Unlar senin kom§ularm, sana kar§I §8.
hidlik ediyorlar denilir. 0 : Yalan s0ylediler, der. Ailen ve ~iretin de mi? 
denilir o yine : Yalan soylediler der. Yemin ediniz, denilir de yemin 
ederler. Sonra Allah onlan susturur ve elleri, dilleri aleyhlerinde §ft
hidlik ederler. Sonra Allah onlan ate§e koyar. Yine 1bn bu Hatim der 
ki : Bize Ebu ~eybe ·ibrahim ibn A!bdullah tbn Elbu ~eybe el-Kufi.. . 
Enes !bn Malik'den rivayet ediyor ki o, §Oyle demi§tir: Biz Hz. Pey
gamber (s.a .) in yamnda idik. Gtildti ve aZI di§leri gortindu. Sonra: Ni
<;in g·iildugiimrii biliyor musunuz., buyurdu. Biz: Allah ve Raswu en iyi 
hilendir, dedik. Buyurdu ki : Kulun Rabbi ile klyamet gunu miicacte
lesinden dolayi giildum. Ey Ra:bbrm, beni zultimden kurtarmadm rm? 
der de , Rab Teala: Evet, kurtardrm, buyurur. Kul: Nefsimden ba§ka 
aleyhime §8.hid kabul etmiyorum der. Rab Teala: Bugun kendine kar§l 
§ahid olarak nefsin, (yaptlklarma) haZir bulUilffia yontinden de kiril.
men katibin yeter, buyurur. AgZina miihtir vurur ve uruvlarma: Konu
§un, denilir. Uzuvlan amelini konu§urlar. Sonra konU§:mak.ta serbest 
birakillr da: YaZiklar olsun size , yok olasmiz, 'ben ise sizleri korurd!um, 
der. Hadisi Muslim ve Nesei birlikte Ebu Bekr tbn Ebu Nadr kanallyla .. . 
Sufyan es-Sevri 'den rivayet etrn.i§lerdir. S-onra Nesei : Sufyan es-Sevri'
den bu hadisi E.~cai 'den ba§kasmm rivayet ettigini hilmiyorum. Bu, ga
rib bir hadistir, der. En dogrusunu Allah 1bilir. Kata.de der ki: E'y Adem
oglu, Allah'a yemin olsun ki sana karl}I bedeninde itham olun:tnaml.§ 
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§8.hidler vard1r. Onlan gar, gozet. Gizli ve ac;1k i§lerinde Allah'tan kork. 
Muhakkak ki O'na hie; bir gizlilik gizli kalmaz. Karanllk O'nun katmda 
a:ydmhktlr. Gizli O'nun katmda alenidir. Allah hakkmda husn-u zann
da bulunarak olmeye kimin gucu yeterse lbunu yapsm. Kuvvet ancak 
Allah iledir. 

Allah Teala: <<0 gun Allah onlara hak olan cezalanm verecektir.» 
buyurur. ibn Abbas, ayetteki ( ~.;, ) kelimesini; onlarm hesab1, 
olarak ac;1klar ve Kur'an'da her gec;tigi yerde bu kelimenin aym anlam
da oldugunu ekler. Birc;oklan da boyle soylemi§tir. Cumhur'un k1raetinde 
( J:L-1 ) kelime.sinin sonu mansub olarak okunmu§ ve ( ~.;, ) 
kelimesine s1fat olarak verilmi§tir. Miicahid ise ayetteki latza-i Celal'in 
s1fatl olarak merfu' okumU§tur. Selef 'ten baz1lan ( J..:L-1 ) kelimesini 
Ubeyy ibn Ka'b'm mushafmda ( ~.;, ) kelimesinden once olarak 
okumu~lard1r . 

Allah Teala ibuyurur ki: «~iiphesiz onlar da Allah'm, a~lk hakkm 
ta kendisi oldugunu (va'dini, tehdidini, mahza adalet olan, kendisinde 
hie; bir zulmiin olmad1g1 hesabm1) bileceklerdir.» 

----- i Z A HI -----

lslam 'a Gore lftira Su~u 

i ftira Suc;unun Ta'rifi: 

· !slam hru.kukunda iki tiirlii iftira vard1r: Birisine hadd cezaSI, di
gerine ta'zir cezas1 verilir. Hadd cezas1 verilen iftira; iffetli birine zina 
suc;u isnact etmek veya nesebsiz oldugunu soylemektir. Ta'zir cezasm1 
gerekitiren iftira sw;u, · nesebsizlik veya zinanm dl§mda ba~lm bir fill 
atfetmektir. iftira atllan ; ister iffetli olsun ister iffetsili olsun, kufiir 
ve .sOzle hakaret gibi s:uc;lar bu tiirdendir. Ve her ikisine de ta'zir cezaru 
verilir. Burada sozu edilecek ift ira, hadd cezasllli gerektiren fiildir. Bu 
tur iftira ;.izerinde soz ederken elbette ki, ta'ziri gerektirEm kuftir ve 
hakaret gibi iftira suc;larma da deginilecektir. tslam hukUkc;ulan her 
iki tiir if tira fiili ile kiifiir ve hakaret arasmdaki farklara temas etme 
mi§lerdir. Boyle olmakla beraber zina, iftira ve ta'zir bahislerinde soy
ledikleri §eyleri ve verdikleri misalleri tedkik ettigimiz zaman, goriiruz 
ki ,onlar tasdik ve tekzib ihtimali olan, tabiat1 itibariyle zina ve ·rii§vet 
gibi isbat1 miimkiin olan vak'alar1 iftira olarak ifade etmekte, bedihi 
olarak isbat1 kabul etmeyen ve ac;1kc;a yalan oldugu anla.§Ilan ; kopek, 
e§ek ve benzeri sooleri, kufiir ve hakaret olarak kabul etmektedirler. Bir 
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insana; kopek veya e§ek demek, yahut ta goren birisine; kor, demek a<;Ik
~a yalan alan ve bedihi olarak dogrulu.gu isbat edilemeyen· bir hakA
rettir. 

islam hukukunda genel kaide §Udur: Bir insana haram olan bir 
olay1 veya herhangi bir s1fatl atfeden ki§inin onu isbat etmesi gerekir. 
Eger isbat edemezse veya isbattan ka<;1mrsa cezaland1nlmasJ. icAJbeder. 
Bir insana kiifiir veya hakaret e:ien ki§iye ise yalmzca ceza gerekir, 
soyledigini isbat etmek icabetmez. <;iinkii soziiniin yalan oljugu bes
bellidir ve isbatl imkans1zd1r. Birisine, su<; olmayan bir ~ey atfeden ki
§inin soyledig~ §eyin dogrulugu; cezadan muat tutulmasrnl .gerektir
mez. Zira soyledigi her ne kadar dogru ise de, soylenene eziyyet ver
mi§tir, eziyyet ise §er'an haramdlr. 

Bu konuda M1s1r Ceza Kanunu islam hukukuna tamamen muha
liftir. rMls1r Ceza Kanununda kaide §Udur: Bir insana bir §ey atfeden 
ki§inin, atfettigi §eyin dogrulugunu isbat etmesi gerekmez. Atfettigi fiil 
dogru ?-a olsa hakaret bulunacagrndan cezaJI gerektirir. Mum Ceza Ka
nununun dayand1g1 esas; ferdlerin ozel hayatrn1 korumakt1r. Avrupa ka
nunlan da bu esasa dayanmaktadrr. <;iinkii. gerek MlSlr kanunlan, gerek
se Avrupa kanunlanmn dayanag1, Roma hukukudur. Be§eri hukuk si:>zle 
i§lenen su<;larda riya, nifak esaslanna dayanmakta ve hem dog.ruyu, hem 

. de yalanCIJl cezaland1rmaktad.Ir. Be§eri hukukta temel esas §udur: Bir 
ki§i ha§kasma bir su<; atfedemez veya kiifiir edemez veya krnayamaz. 
Eger bunlardan birisini yaparsa soyledigi ister dogru olsun, ister uy
durma olsun cezaland1nllr. 

Bu prensib, temiz ki§ileri yalanc1 miifterlle·rin diline dolamakla 
beraber kirli, su<;lu ve ahlaks1z ki§ileri dogru insanlarm diline dolarriak
tan allkoymaktadir. Bu prensib her ne kadar ferdlerin ozel hayatrm 
koruma maksadl giitmekte ise de; hem ferdlerin, hem de toplumun bo
zulmasrna vesile olmaktadir. <;iinkii dogru soyleyen ki§i "SSyledigi so- . 
ziin dogrulugundan dolayl ceza,landmhrken, sadece dogruyu soylerriek
ten allkonmakla kalmamakta, dogru insanlan da yalana sevketmekte, 
ikiyii.zliiliige ve miinaflkllga te~ik etmektedir. Bu kanun; ahlakl bo.
zup ferdi koruyarak ISlah etmek §Ciyle dursun, ahlaks1zllga . prim ver
mektedir. <;ogunlukla iyileri kotiilerin yoluna sevketmektedir. Haka.ret 
ve ele§tiriden emin olduklarma gore cemiyette ragbet gormektedirler. 
Bu ise ahlakm bozulmasma, cemiyetteki yiice ahlaki degerlerin heder 
olmasma sebeb olmaktad1r. <;iinkii kanun, toplum i<;erisinde korunmas1 
gerekenleri degil, korunmamas1 gerekenleri korumaktadir. · 

Be§erl hukUkun dayand1g1 bu prensib sayesinde iyi ile ko<tii ve iyi
lerle kotiller arasmdaki fark ortadan kalkmaktad1r. Rezaletle faziletin 
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srmn belirsizle§mektedir. Bu lmrallar ile milletlerin ahlaki seviyesi her 
giden giin dejenere olmaktad1r. <;iinkii iyi kotiiyii kurtaramamakta, ko
tii ise her giren gun kotiiliik batakllgma dallp durmaktadlr. <;iinkii ko
tii hi~ kimse:ien korkmamakta ve kitleleri asla hesaha katmamaktadir. 
Bu kanuni prenstbe gore; hi~ bir ki§i, . olaylan ger~ek ad1yla adlandir
mamaktadir. Herkese lay1k oldugu niteligi verememektedir. Zina eden 
ki§iye; ey zani, demek imkam ks.lmamaktadlr. HlrSIZa; hlrslZ demek 
su~ olmaktadu. Miifteriye; yalanc1, demek miimkiin olmamaktadir. Bir 
kimse bunu diyecek olsa, hmnz, zani ve yalanc1 kanunun himayesine si
gmdigi gibi, s5yledigi sozden dolaYI ondan mali tazminat isteyecektir. 
Halbuki adamm 50yledigi; dogrunun, hakikatm kendisidir. G6riiliiyor ki 
be~eri hukUkun bu prensibi, hakikatl scylemeye engel olmakta, kotiilii
gii onlemeyi yasaklamakta ve iyinin, iyilerin degerini kii~iiltiip kotiile
rin degerini artumaktadlr. 

Nitekim Mls1r kanun koyuculan, bu prensibin halk iizerinde teh
likesini sezmil} olacaklar ki, dort hali -bunun istisnas1 olarak kabul et
mi§lerdir: 

1 - Kamu gorevlilerinin veya kamu hizmeti goren gorevlilerin ve
ya parlamenter s1fat1 bulunan ki§ilerin el~tirilmesi halinde; ele§tiri iyi 
niyetle yapildigi, kamu gorevlilerinin veya parlamanterin veya miikel
lefin vazifesinin smulan a§Ilmadigi takdirde ceza.i miieyyideye muhatab 
olmamaktadir. Tabiat1yla ele§tiren ki§i, scyledigi sazlerirl h~'Jsini isbat 
etmek zorundadrr. 

Bu istisna kamu hizmeti goren, parlamanteri veya amme hizmeti 
goren miikellefleri, yaptlklan i§in her zaman ele§tiriye a~1k olmas1 se
bebiyle -gii~leri yettigi nisbette- iyi hareket etmeye sevk etrni§tir. 

2 - Se~imler i~in Propaganda Zamam: 
M1s1r se~im kanununun 68. maddesi; adaylarm hallerini ve durum

lanm se~im s1rasmda anlatmay1 normal kabul etmi§tir. Halbuki aym 
fiilleri diger zamanlarda soylemeyi yasaklamqtir. 'f:e~irnler i~in propa
ganda zamarunda her se~menin ve adaym hi~ bir cezadan ~ekinmeden 
muhatabmm ahlaki ya§antiSJm ve davram§lanru soyleyebilmesini sag
lamakla se~menlerin adaylardan kendisini temsile en ehliyetli olaru 
tercih etmeleri gayesini giitmii~tiir. Se~menler, adaylann ahlak ve dav
raru§lanyla ilgili her §eyi ogren:...ikten sonra §ahsi kararlanm verebi
lirler. 

3 - Porlamento Toplantilannda : 
Parlamentonun ~al!§masma dair kanunun (i~ tiiztik) 109. maddesi 

uyannca; meclislerde iiyeler belirttikleri gorii§ ve fikirlerinden dolaYI 
sorum.lu degildirler. Bu hiikiim, parlamenterlerin hi~ bir mahkeme ve 

Tefsir, C: XI; F 365 
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· cezad.an ~ekinmeksizin dilediklerini soyleyebilmeleri gayesine mel:nidir. 
Yalmz parlamento oturumundaki kon~malarm onceki iki durumdan 
farkil oldugunu ilk iki durumda miifterilerin ancak s6yledigi so.z do.gru 
oldugu takdirde cezadan kurtulduklanm, fakat parlamento iiyelerinin 
s6yledikleri ister dogru olsun, ister yanlL§ olsun ~la muhakeme ve ceza 
iJe kar~lla§mayacaklanm goz oniinde bulundurma~ gerekir. 

4 - Muhakeme Hali : 
MISir Ceza Kanununun 309. maddesi; mahkemede has1mlarm veya 

Vekillerinin, §ifahi savunmalan veya yaZill miidafaalan esnasmda yap
tiklan hakaret ve iftirlUanndan dolaYI cez.a.landinlmamalanm amirdir. 
sarlece medeni l;laklar bakumndan dava a91labilinir. Goriiliiyor ki, Ml
srr Ceza Kanunu da ister dogru ister yalanc1 olsun, sozlii su9lamalar
da su9luyu hakaret ve itiraflanndan dolay1 cezai sorumluluga muha
tab saymamaktad1r. Genellikle be§eri hukuk sis,temlerinin bu prensibi 
kabul ettikleri goriilmektedir. Mls1r Ceza hukukunun bu prensi:bin is
tisnasl olarak kabul ettigi hailer, diger lbe§erl hukuk sistemlerinden 
farkll bir husU.Stur. Mls1r yasalannm hukuk teknigi bak1mmdan eksik
ligi; apa~lk goriilen 9el~ki ve insicamsizllktlr. Yasanm ana prensibi, 
ferdlerin ozel hayatma istinact ettigi halde, istisnalar ozel ve gene! ha
yatm bazJ. noktalanmn miibah say1lmasrm esas almaktad1r. 

Ana prensib olarak; ister dogru olsun, ister yalan olsun, .sOzlii ha
reketleri yasaklarken, baz1lan yalm~a dogru sozleri normal kabul et
mekte, ·bazllan da hem dogru, hem yanll~ sozleri kabul etmekted.i.r. 
:SOylesine bir ~eli§ki ve tutars1zllk goriilemez. M1s1r Ceza Kanununun 
sosyal a:hlakl alakadar eden eksikligi ise, §Uradan ileri gelmek•tedir: 
Bir taraftan ferolerin ozel hayatm1 korumay1 kararla§tiru·ken, obiir ta. 
raftan tophunun hayat1m dejenere etmeyi on plana almaktadlr. (:iin
kii toplwnu meydana getiren ferdlerdir. Ferdler 1Slah oldugu takdirde, 
toplumlar da ISlah olur. Feroleri bozuk toplumlarm iyi olm.as1 dii§iinii· 
lemez. ~iiphesiz ki ferdlerin husU.Si hayatlanmn kanun himayesi al•tJ
na alinmas1; ahlaki dejenerasyona ve ferdlerin rUhundaki ahlaki 
kontrol mekanizmasmm Yikllmasma sebep olmaktadlr. Ferdlerin ru
hundaki bozuklugu gidermeden,. iyi hir toplum meydana getirmeye c;a
l~an kimse; ta§slz tuglasiZ saglam bina yapmak istey~n kimse gibidir. 
BOyle bir yap1 90k kiSa zamanda ~okecek veya ylk1lacaktrr. 

tslam hukukunda ana :!)rensilb; s6zlii suc;larda. durum ne olursa ol
sun dogru sozlerin miibah, yalan ve iftiramn haram olmas1drr. Bina.-

. enaleyh dogruJYU soyleyene hiQ bir ceza yoMJur. ~YaYl ger~ek adlyla 
adlandlranlara, yetenekleri hakiki sallihine verenlere bir sorumluluk 
terettiib etmez. Zina eden bir kimseye «zani» diyen, onun zi..'la etttgini 
isba.t ederse ceza gerekmez. HlrSIZa; hlrSlZ, diyen bir kimse hiTSizll~ is-
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bat edildigi takclirde cezalandinlmaz. Yalanctya; yalan soyliiyorsun, di
yen kim.se, dogru soziin dl§ma ta.§mad1g1 siirece cezalandmlmaz. 

!slam hukUkunda bu ana kaidenin istisnas1 hie; yoktur. Herkes ka
mu' gorevlileri, parlamenterleri ve amme hizmeti goren miikellefleri 
ele§tirebilir, kmayabilir, eksikliklerini isoot edebildigi siirece, onlan 
soyleyebilir. Bunuil\ da otesine gec;erek kamu gorevlilerinin hareketle
rinde ve huslisi hayatlarmdaki durumlanm isbat edebildigi siirece te
caviiz edebilir. Ancak kamu gorevlilerinin ~ahlslan ve hareketleri ile 
ilgili niteliklerden ve~ eksikliklerderi dolayt tazarrur edilmemek gere
kir. 

islam §eriatl; kamu goreVlilerini ve onlarm durumunda olanlarm 
husllsi hayatlanm, be§eri hukUk sistemleri gibi koruma altma almaz. 
islam §erlatma gore ; hususi haya:tmda iyi hir ya§ama ornegi vermeyen 
kimseler umumi hayatmda insanlann i§ini yonetmeye ehil olamazlar. 
<;iinkii islam; nifakl, riyay1, yalanc11lg1 himaye etmez. Gerek sec;imler 
esnasmda gerek sec;imlerin di§mda her zaman, herkes iyiye «iyi», ko
tiiye «kot1i» deme hakkma sahiptir. Kotiiye «kotib diyen ki§i, kotiiniin 
kotiiliigiinii isbat etmek zorundadir. !ster parlemento uyesi olsun, ister 
hie; bir kurulda iiye bulunmasm herkes s6yledigini isbat ettigi siirece 
diledigini diledigine soyleyebilir. islam §eriatmda; .be§eri hukukta ol
dugu gibi, sec;imler s1rasmda do.gr,u sozlerin s6ylenmesine miisaade 
edip, ruger zamanlarda mfu:iaade etmemek diye bir §ey yoktur. Q1iinkii 

· tslam hukuku her zaman dogrulugu ongoriir. Hie; bir §ekilde, hie; bir 
zaman ve hie; bir §artta dogrulugu yasaklamaz. 

islam hukukunda; be~eri hukukta oldugu gibi, parlemento iiyele
rinin ve mahkeme edilenlerin sbyl.edikleri hem dog:vu hem de yanh§ 
sozleri aym §ekilde ele almay1 gerektiren bir kaide yoktur. Bu, dogru 
ile yanll§I aym kefeye yerle§tirmek olur. Hal.buki 1slam §eriat1 dogruyu 
biitiinuyle ongor·iirken, yanll§l tamarmyla yasaklar. Binaenaleyh birbi-

. rine z1ddolan iki hiikiimii bir hiikiimde cem'etmez. Parlemento iiyeleri 
islam hukUkuna gore §lira ve dam§ma yetkilileri olduklanndan, onlara 
yalan helal kllmdigmda ve cezalandinlmadlkla:n takdirde yalana da.ha 
c;ok tevessiil edebilirler. Dogru soylemeyen veya dogruyu soylemedigi 
samlan bir toplulugun, §ftra ve dam~ma iiyesi olabilmesinin ne d.egeri 
vaNhr. Hem !slam hukuku, e§itlik esasma dayamr. Parlamenterleri ve 
mahkeme hey'etini boyle bir aynma ta:bi tutmak, e§itlik prensibini c;ig
nemek olur. 

t§.te goriiliiyor ki !slam §eriatl, amme hayatlm her tiirlii hile, riya 
ve kotiiliiklerden korumayt ve ferdlerin arnu ve heveslerine pe§ke§ c;ek
memeyi hedef alllll§br. Dogruyu ve dogrulugu, alkl§lanma~a laytk bir 
·azilet olarak kabul etmi§ ve cezalandlffila.llll§tlr. Dejenere olmu~ bir 
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ferdin, kendi yaptlgmm gunahma katlanmas1 gerektigini kabul ede
rek, neticesinden ba§kasmm zarar gormemesini gaye edinmi§tir. Bu 
esasa dayanarak, birisine bir §ey atfetmeyi miibah kll~ ve soyleyen 
k~i, soyledigini isbat ettigi takdirde cezalandmlamayacagml .belirtmi§
tir. Hakklnda s5z Eoylenen ki§inin de soylenenlerden mutazarnr olma
masmi ongormfr§tiir. E'ger soyleyen ki§i, sbyle<iigini isbat edemezse, za
lim ki§i olarak ceza.landmllr. iftira eden ki§i, soyledigini isbat ederse 
sorumlu t;utulmaz. tsbat edememesi halinde soylediginin dogru olma
dlgi ortadadlr, iftira edeni be§eri hukUkta oldugu gibi iftirasml isibat
dan men'ederek cezaland1rmak; iftira edileni temize 91karmayacag1 gi!bi 
iftira edenin yalamm da kestirip atmaz. Bu da gosteriyor ki !slam hu
kUkunun gorii§i.i, hem suc;lu hem de tecaviize ugrayan bak1mmdan en 
degerli hi.ikiimdiir. 

iftira eden ki§i; soyledigini isbat ettigi takdirde, cezaland.ml.ma.z 
demek, iftira edilenin hayatl boyu, magdur olmas1 ve iftira edenin hie; 
bir zaman if·tirasmm neticesine katlanmayacag1 anlamma gelmez. Ak
sine iftira edilen ki§i tevbe edip 1slah-1 hal ederek rnasumiyetini geri ala
bilir. iftira eden tevbe ve 1slah-1 hal ettigi takdirde ta'zir cezasma c;arp
tlnllr. Herhangi bir ki§iye bir su-;: isnad eden ki§i, isnact olunan daha 
once o suc;undan dol~y1 cezalandinlrm§sa, isnad edene ta'zir cezas1 ve
rilir. Qiinkii burada isnad mi.i.cerred eziyyet kasdma mebnidir. 

lftiranm haram olmas1 Kitab ve Siinnet'e dayamr. Kitab'da varid 
olan nass, Yi.ice Allah'm §u mi.ibarek hi.ik•i.imleridir: «Namuslu ve hiir 
kadmlara zina suc;u isnad edip te sonra dort §ahid getiremeyenlere sek
sen degnek vurun ve onlarm §ahidligini ebediyyen kaJbul etmeyin. i~te 
onlar, fas1klarm kendileridir.>> (Nur, 4) . 

ctliffetli ve bir §eyden habersiz, mii'min ka:imlara iftira atanlar; 
diinyada da ahirette de la'netlenmi§lerdir. Ve onlar ic;in bi.iyi.ik bir azrub 
vard1r.» (Nur, 23) . 

Siinnet-i Seniyye'de varid olan nassa gelince, Allah'm Rasulii bu
yurur ki : Yedi tehlikeli §eyden sakmm1z. Ashab-1 Gi.izin onlar nedir ey 
Allah'm Rasuli.i dediklerinde : Allah'a §irk ko§mak, ·sihir, Allah'm haram 
klldlg1 can1 katletmek, faiz yemek, yetim mall yemek, har'b giini.inde 
kac;mak ve habers·iz iffetli mii'min kadmlara iftira etmek, buyurdu. 

lftira Su~unun Riikiinleri 

Yukarda haddi gerektiren iftiramn iffetli kimselere zina isnact et
mek veya soysuzluk atfetmek oldugunu belirttik. Bu ifadeden de anla.
§Illyor ki, -haddi gerektiren- iftira suc;unun riiki.inleri ii~tiir. 

1 - Zina veya nesebsizlik isnad etmek, 
2 - isnad edilenin muhsan (iffetli) olmas1, 

. 11r , 23-~ 
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3 - Cezai kas1d bulunmas1. 
1 - Zina veya Nesebsizlik lsnad Etmek 
Sw;lu; tecaviize ugrayana zina veya nesebsizlik isnM ettigi ve bu

nu iSbfut etmekten aciz oldugu takdirde iftira su~unun birinci riiknii 
ger~ekle§~ olur. Zina isnadl bazan tecaviize ugrayanm nesebini red
detmekle olur, bazan reddetmeden olur. Bir ki§iye; ey veled-i zin.a, di
yen kimse, hem onun nesebini reddetmi§ olur, hem de anasma zina 
isnM e~ olur. Bir ki§iye; ey zani, diyen kimse ona sactece zina isnad 
etrni§ olur ve nesebini reddet.rn.i§ olrnaz. ~u halde zina isnad1; ki§inin 
anas1na kadar ula§tlg1 takdirde nesebin reddi §ekli ortaya ~lkmaktadlr. 
Nesebin reddi (soysuzluk) isnad.I, her zaman isnad olunanm anasma 
veya ninelerine zina atfetmekle olur. 'Bir kimseyi, lbabasmdan veya de
desinden ba§kasma nisbet etmek; o §ahsm anasma veya ninesine zina 
isnad etmek demektir. 

tsnact. edilen fiil; kiifiir, hlrs1zllk, zmdlkllk, i~ki i~mek, faiz yemek 
ve emanete hiyanet gibi - zina ve nesebin reddi ~mda- fiillerin bi
risiyle olursa ha;dd gerekmez, ancak ta'zir cezas1 icabeder. Haddin §ekli 
mevctld olmazsa zina ve soysuzluk isnad.lna da ta'zir cezas1 verilir. 1fti
ra olunana su~ nisbet edilmeyen her iftira fiili i~in, if:tira edilen olay sa
hih de olsa ta'zir cezas1 gerekir. Bu, iftira olunam iizecek veya rencide 
edecek fiiller oldugu takdirde variddir. iktidarslzllk, klslrllk, delilik, ~o
lakllk, veremlilik, siyah derililik, pis huyluluk, kotii aileden olrnak gibi 
s1fatlarla tavsif halinde de >ta 'zir cezas1 gerekir. Uziicii ve rencide edici 
fiillerin ta'yininde, orf nazar-1 i'tibara allmr. Bu gibi hallerde iftira eden 
ki§inin soyledikleri ister dogru olsun, ister olmasm cezalandlnllr. Eger 
isnad ettigi §eyler dogru ise, bu takdirde ki.§iyi utandlracak §ekilde §e
riatm yasakladlg1 bir fiili isnad etmek durumu bahis mevztlu olmaya
cagi i~in isnad , sadece rencide ve eziyyet maksadlyla yapllrm§ olur. !s
nad edilen fiil , isnad e'Ctilen ki§ide yoksa, bununla o ki§i her ne kadar 
utandmc1 veya §eriatm yasaklad1g1 bir fiile muhatab olmarnakta ise de, 
iftira eden ki:§iyi rencide edici •bir fiildir. ~eriat sebepsiz yere rencide 
ve eziyyeti, cezalandinlmasi gereken bir su~ olarak ka:bul eder. Bu du
rumla cezaslZ buak1lan hailer. arasmdaki fark, burada isnad edenin 
isnad edileni iizmek ve rencide etmek kasd1 giitmesidir. bnceki durum
larda iftira eden ki§i affolunrnaktad1r. Qiinkii orada iftira edilen ki§i, 
§eriatm yasakladlg1 fiili i§lemekle rencide olrnaya hak kazanmi§tlT. Bu
rada ise rencide etmeyi me§ru • kllacak bir ned en mevctld degildir. 

tmam Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbele gore; livata isnadl, zina 
isnadl hiikmtindedir. Qtinkii adl ge~en imamlar livatay1 zina ve livata 
eden ki§iyi -ister fail olsun, ister mef'ul olsun, ister kadm olsun ister 
erkek olsun- zani olarak kabul etmektedirler. Su~ isnad eden ki§inin 
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maksadl, isnact olunamn Lut kavminin fiilini i.§leciigini belirtmek ise o 
zaman hadd gerekir. Ebu Hanife'ye gore livata isnad eden ki~iye hadd 
icabetmez, ta'zi:r;.gerekir. <;iinkii Ehu Hanife livataYJ.; zina isnaru olarak 
degerlendirmemektedir. Sw;lu hakaret ettigi ~iye, luti oldugunu sey
lese ve bununla muhatab1mn Lut kavminden oLdugunu. soylemek istedi
gini iddia etse, iddiasma ititar olunmaz ve imam Malik'e gore; iftira 
haddi vurulur. imam ~afii'ye gore, iftira eden ki§i muha.~bmm Lut 
kavminin dininden oldugu kastettigini iddia ejerse hadd vurulmaya
cagi, aksi takdirde hadd vurulucag1 gorii§iindedir. tmam Ahmed'den 
nakledilen rivayetler muhteliftir. Bir rivayete gfue, muhatabma: EY 
Lftti, di:yen ~iye iftira haddi gerekir. Yine imam Ahmed 'den rivayet 
edildigine gore; o, failin muhatabma; ey Luti, demekle, ey Lftt kavmi
nin dininden demek istedigini ifacte etmesiyle, Lftt kavminin yaptlg1 
~i yap1yorsun demek iste<iigini ifade etmesi arasmda fark gozetir. Bi
rinciye had.d gerekmedigini, ikinciye gerektigini sayler. Birinciye had
din gerekmediginin sebebi, sw;lunun sbziinii haddi gerektirmeyecek bir 
yorurnla yorumlamas1dlr. Bu gibi yorumlarda kaide §Udur: Yorumlar 
iftira edilen ciimleye bit~ik ve iftira amnda belirtilmi§se hadd gerek
mez. imam Ahmed'den nakledilen ii~iincii ·bir rivayete gore; su~lu, if
tim am:p.da gazabh ise hadd gerekir. Qiinkii k1zmak, iftira m.aksadmm 
bulunduguna karine<iir. Normal halde ise gerekmez. Hanbeli mezhebin
de kuvvetli olan gorii§ birinci noktadadu. <;iinkii birisine Lftti demekle; 
sadece Lftt kavminin i§ledigi fiili i§ledigini soylemek istedigi anla§Ihr. 
~u halde bu ifade muhataba, lfttilik i.3nad edici ·bir ifade<iir. Nasll zani 
latz1 sarahaten zina'ya delalet ederse, Lftti latz1 da livataya sarahaten 
delalet eder. Bugiin Lftt kavminden hi~ bir kimse bulunmadlg1 i~in, 
herhangi lbir kimseyi o kavme nisbet etmek soz konusu olmaz ve bOyle 
bir yorum kabul gormez. 

Bir insamn, hayvanla zina etti·gini soyleyen ki§iye; hayvanla bir
le§meyi zina sayanlara gore hadd gerekir. ~afii mezhebinden baZI fa
kihlerle, Hanbelilerin gorii§ii lbudur. Hayvanla temfun zina olarak kabul 
etmeyenlere gore; hadd gerekmez, ta'Zir gerekir. Malik, Ebu Hanife ile 
~afii ve Hanbeliler bu gorii.§-tedir. !slam hukftk~ulanna gore; genel kaide 
§Udur: Failine zina haddini gerektiren her fiil, onu isnad eden ki§iye 
de iftira haddini gerektirir. Failine zina haddini gerektirmeyen her fiil 
de, onu isnad eden ki~iye iftira haddini gerektirmez. Binaenaleyh bir 
insamn, fercin di§mda bir nokta ile temas ettigini soylemek veya §iip
heli birle§mede bulundugunu soylemek; haddi gerektirmez, ta'ziri ge
rektirir. <;iinkii zina haddini gerektiren bir isnad bahis mevzftu degil
dir. Bir kadma zorla zina ettigini isnad etmek haddi gerektirmez, sa-
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dece ta'ziri gerektirir. <;iinkii isnad edilen fiil; zina haddini gerektir
meyen bir fiildir. 

!slam hukuk\!ulanna gore; genel kaide budur. Bu konuda hepsi 
miittefiktir. Sadece bu genel prensibin tatbiki esnasmda zi.na haddini 
gerektiren konularda degi.§ik gorii§lere sahib 'bulunduklan i~in farkli 
gorii§ler beyan etmektedirler. 

Ebu Hanife, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore; ba'ba \!OCUklanna 
yukanya \!lkan usul veya ~ag1ya dogru in en torunlanna if,tira etse; 
iftira ettigi c;ocuk, ister erkek ister kadm olsun, hadd gerekmez, iftir8. 
sugunun cezas1 her ne kadar hadd ise de b'U ferdlerin hukUkunu ilgi
lendiren bir husU.Stur. iftira suc;u, ancak davac1 olma halinde cezaJl ge
rektirir. Tl.pkl klsas gibidir. ~iiphe hal!nde haddler durdurulacag1 i\!in, 
babamn evladma kaf§I i§lemi§ oldugu iftira suc;unda hadd gerekmez. 
T1pk1 kJ.Sa:S gibi. <;ocuk babas1mn malmdan kiSas taleb edemeyecegi ve 
balbamn c;ocugun mahm \!almas1 halinde elinin kesilmeyecegi kabul 
edildigine gore; babamn evladma iftira etmesi halinde de hadd vurul
mamasi gerekir. Bu gorii§te olanlar, kanaatlanm §U esasa dayandlr
maktadlrlar. Baba, olmii§ e§inden olan c;ocuguna; ey zaninin oglu, dese 
~ocuk babasma kar§l dava ac;amaz. Kadmm ba'§ka bir \!Ocugu varsa, if
tira edilen \!OCUk iftira davasl ac;abilr. Zira iftira haddi, hak sahipleri
nin her birine teker teker sabittir. Bu go~ten '§U netice dogar; koca, 
y~ayan ~nsma iftira etse, iftira davas1 ~1lsa ve hakkmda hiikiim ve
rilmeden kadm olse, iftira eden kocasmdan olan c;ocuklarmdan ~ka 
varisleri bulunmasa -vefat ile davayl iskat etmeyenlere gore dahi
dava d~er. <;iinkii olen kadmm varisleri, iftira eden kocamn ~ocukla
ndlr. <;ocuklar ise babalanna kar.§l !bir hak taleb edemezler. Ebu Hani
fe'ye gore; vefat ile daima dava d~er. Varislerin iftira edilenin yerine 
gec;meleri miimkiin degildir. <;iinkii iftira su~undan dogan haklar, mi
ras olarak dii§en mali haklar kategorisine dahil degildir. 

Maliki mezhebinde iki gor~ vard1r; birinci gorii§ yukardakinin 
aymdlr. tkinci gori.i§e gore ; \!Ocuk, babasma iftira haddi vurulm~.sm1 
taleb edebili:r. <;iinkii iftira ile ilgili nass urnfunidir. B~kalanna intibak 
ettigi gibi b81balara da intibak edebilir. Hadd cezas1, Allah'm hakkm1 
ilgilendiren bir cezad1r ve baba ile evlad arasmdaki yakmhk onun tat
bikini engellemez. Bu gori.i§ii serdedenler; c;ocugun, baibasma hadd ce
zasi vurulmasm1 istemekle f1ska d~ecegini ve babasmm cezal.andlnl
masma sebeb olmakla adalet vasf1m kaybedeceginii belirtmektedirler. 
Qi.inki.i Yiice Allah bir ayet-i kerime'de «Ve onlara of deme, azarlama.>> 
ve bir diger ayet-i celile'de de. «Ve ana-babaya iyiligi emretmi§tir» bu-

. yurmaktad1r. 
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iftira fiilinin belirli ibir lugatla yap1lmas1 §art degildir. Arapc;a ola
bilecegi gibi diger dillerle de yap1labilir. Yalmz iftiramn sarih olmas1 
§artt1r. Sarih olmas1 demek; soztin ba§ka anlama gelme ihtimali bu
lunmamasi demektir. Soz, soylendigi maksadm dl§mda ba§ka bir an
lama gelirse, bUI soz kinaye veya ta'riz olur. «Ey zanin veya «sen bir 
zanisin» sOZU a<;Ik<;a iftirad1r ve sarihtir. «Senin baban zanidirn veya 
<<annen zanidir» veya <<ey zina eden adamm oglu» veya «ey zina eden 
kadmm <;ocugu» ifadeleri, anaya ve babaya a<;Ik<;a iftirad1r. «E;y zina 
eden adamm c;ocugu» veya «ey veled-i zina>> ifadeleri de sarih iftiradlr. 
<;unku sen zina suyundan yaratllrm~sm, suyun zinad1r, manasma ge
lir. «Ben zani degilim», «anam zina etmi§ degildir», «ey binenlerin in
digi kadmm oglu, ey anas1 bayrakll c;ocukn gibi sozler ve kadmlar ic;in 
«kocam rezil ettin>> , «kocana boynuz taktmn, «kocanm yatagm1 kir
lettinn , «kocanm ba§tm egdin>> gibi cumleler kinaye veya ta'riz ifade
leridir. 

Sarih iftiramn cezas1 haddir. Ta'riz ve kinayeye dayall iftiranm 
cezasmda ihtilaf vard1r. Ebu Hanife'ye ve Hanbeli mezhebinden bir 
rivayete gore ; ta'riz ve kinaye yoluyla yaptlan itirazlara hadd cezas1 
gerekmez, sadece ta'zir icabeder. Bu gor~u serde:ienlerin delili §U 
vak'ad1r: Adamm birisi Hz. Peygambere gelir ve der ki : «Ey Allah'm 
Rasulu, kanm kara bir oglan dogurdu. Bununla c;ocugun kendisine ait 
olmadigmi ifade eder. Fakat Hz. Peygamber bu soztinden dolaJI adam1 
cezaland.Irmaz. Yuce Allah da kadmlarla ni§anlanmada ta'riz ile (irna) 
taslih arasmda (a<;tktan ac;1ga soyleme) fark gozetmi§ ve iddet esna
smda bir kadma ·ta'riz yoluyla evlenme teklif etmeyi miibah k1larken, 
tasrihi yasaklami§tlr. Nitekim bu husU.Sta §am yuce olan Rabbtrmz 
§Oyle huyurmaktadir: <<Boyle (iddet bekleyen) kad.mlan nikahlamak 
istediginizi bildirmenizden veya boyle bir arzuyu goniillerinizde sakla
mamzdan dolay1 size bir vebal yoktur. Allah bilmi§tir ki, siz onlan mut
laka hatrrlayacaksmiz, fakat uygun bir s6zle soylemeniz miis-tesna, on
larla gizlice sozle§meyin. iddeti nihayet bulmadik<;a nikah. bagm1 bag
Iamaya kalkmaym. Ve bilin ki; §ti.phesiz Allah, gonullerinizde olan (lar) 1 
bilir. Art1k O'ndan sakmm. Ve yine bilin ki; §iiphesiz Allah Gafur'dur, 
Rahim'dir.» (Bakara, 235) Kur'an-I Kelim ta'riz ile, tasrihi aJirdetti
gine gore - ki bu ta'ziri gerektiren husU.Slardad1r- §iiphe durumunda 
haddin onlendi·gi suc;larda ta 'riz ile tasrih arasmda fark gozetmesi §iip
hesiz ki, daha evladtr. Kald1 ki ta'riz ve kinaye, maksadm di§mda bir 
ihtimale sahip bulundugundan, ihtimal §iiphe olarak kabul edilir ve 
§Uphelerle haddler durdurulur. 

Aslmda ~afiilere gore hadd, ancak ac;1k (sarih) iftiradadir. Fakat 
~ariiler iftira eden ki§inin soyledigi sozde, iftira kasd1 guttiigu tesbit 
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olununca; kinaye ve ta'riz yoluyla iftiraJar ic;:inde haddi gerekli gol 
mektedirler. Qiinkii niyet ile birlikte kinaye serahat hiikmiindedir. Fa
kat if,tira eden ki~i kinaye veya ta'riz yolu ifadeleriyle iftira etmeyi 
kasdetmemi§se, -ister husfunet halinde bulunsun ,ister ba~ka durumda 
ol.Eun- hadd gerekmez. Qiinkii ta 'riz ve kinayede iftira ihtirnali bu
lundugu gibi ba§ka bir ihtimal de bulunabilir. Suc;:lu iftiray1 kasdetme- . 
mi§tir. Kas1ds1z iftira bahis mevzuu edilemez. 

lmam Malik; s6ylenen sozde iftira kasd1 bulundugu anl~1llrsa ve
ya karineler failin iftiray1 kasdettig;ini ifade ederse; kinaye veya ta 'riz 
yoluyla iftiraya haddi ongormektedir. Lakin bu durumdan sadece ba
bayl istisna saymaktad1r. Binaenaleyh baba, evlMma ta'riz veya kinaye 
yoluyla iftira ederse; c;:ocuguna iftira etme zanru uzak oldugu ic;:in, 
hadd gerekmez. Fakat baba kinaye ve ta'riz yolu iftirasm1 tasrih eder
se hadd gerekir. tmarn Malik , dii§manllg1 iftiraya karine olarak kabul 
eder. Binaenaleyh bir kimse, b~kasma ta'riz yoluyla ve dii§manllk kas
dlyla «ben zani degilirn» diyerek; onun zani oldugunu kasdederse veya 
ccbana gelince hiQ livata yaprnl§ degilim» diyerek kaf§lSllldakine; sen 
livata yapmi§Sin, demek isterse veya e<ben rni? benim babam bellidir» 
diyerek senin baban belirsiz.dir demek istese biitiin bu hallerde iftira 
haddi vurmak icabeder. 

Hanbeli mezhebinden bir rivayete gore; ta'riz ve kinaye yoluyla ya
pllan iftiralara hadd gerekir. Bu gorii§ taraftarlannm delili §udur: 
iftira edenili cezalandmlrnas1 huslisundaki nass-1 §er'i umumidir. Bina
enaleyh ,iftira sabit olunca - ister sarih veya ta'riz yoluyla olsun, ister 
kinaye yoluyla olsun- hadd gerekir. Hz. bmer (r.a.)in hukmu de ooy
Iedir. Nitekim Hz. Orner (r.a.) arkad~ma; ben zani degilim, annern 
de zina eden kadm degildir, diyen bir ki§i hakkmda hiikiim vermek 
ic;:in Ashab-1 Peygamberi ile mii.§avere etmi~ ve onlar; adamm babasm1 
ve anasm1 rnedhettigini 1belirtrni'§ler. Hz. Orner (r.a.) adamm arkada§ma 
ta'riz ettigini soyleyerek hadd cezas1 vurdurmu~tur . Ta'riz. yoluyla ifti
rada hadd cezas1 vurdurjugu, Hz. bmer'in me§hur hiikmii oldugu gibi 
Hz. Osman'm da hiikmiidiir. Hz. Osman (r.a.)m bir ba-~kasma anasmm 
'zani oldugunu ta'riz yollu ifade eden ki§iye sopa vurdurdugu rivayet 
edilir. Aslmda s6ziin muhtemel manalanndan birisi ic;:in dogru olan ka
rine ile birH.kte kinaye, o manaya almma ihtimali olan ve onun di§mda 
bir §eye muhternel olrnayan sarih soz gibidir. Hz. Peygamberin ta'riz 
yollu ifadelere hadd cezas1 vurdurrnadlgm1 soyleyenlere bu grup §U 
kar§1llg1 verrnektedirler; iftira suc;:unda ceza, §ikayete baglld1r. iftira 
edilen ki§i §ikayet ederse , ceza verilir. Hz_ Peygamber, kansma ta'riz 
eden ~iyi cezalandumamq.sa, kadmm kocas1 hakkmda §ikayetc;:i ol
rnamasi yiiziindendir. 
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lftira su~unda hadd cezasmm verilmesi i<;in; miiftertnin iftira edi
ci ifadeler kullanmas1 §art degildir. tftira durumunun mevcud olmas1 · 
i~;in, soyledigi sozii dogrulamas1 kafidir. Mesela bir ki§i birisine; senin 
anan fllhi§edir, dese, ii~iincii bir §ahis da; dogru soyliiyorsun, dese, her 
ikisi de miifteri clur. Eger bir ki§i ba§kasma.; senin zani olduguna §e
hadet ederim veya; senin babandan b~kasma nisbet edilecegine §eha
det ederim, dese; ii9iincii §ahlS ::ia: Ben de aym ~ekilde §ehadet ederim, 
dese; birinci ve ii9iincii §ahlSlar miifteri olarak hadd cezasma ~;arpti
nllrlar. 

Miifterinin iftiras1; iftira edilen tarafmdan kendisine yoneltilen 
bir iftiraya kar§Illk olursa, miifterinin cezadan muaf tutulmasl gerek
mez. Mesela bir ki§i. digerine: Ey zani, dese. kaf§Ismdaki ~ide: hay1r 
ben degil, sen zanisin, dese, her ikfsine de hadd cezas1 vurulur. Su<;la
rm e§it ve kar§Illkh iftira olmas1yla hadd ceza.s1 saklt olmaz. 

iftira edilen ki§i; iftira edeni dogrularsa, miifteriye hadd cezas1 vu
rulmaz. Mesela bir kimse yabanc1 bir kadma; sen zanisin, dese, kadm 
da; evet seninle zina ettim, dese, adama hadd gerekmez. Fakat kadma 
iki hadd gerekir, birisi itiraf ettigi i~in zina haddi, digeri de adaina if
tira ettigi i<;in iftira haddi. Fakat aym sozti bir erkek, kansma ~I 
sarfederse her ikisine de ceza gerekmez. ~oyleki, erkege karu1 kendisini 
dogruladigl i\!in hadd icabetmez, kadrna da ger~ek zani oldugu veya zi
nayl reddetme kasdlyla soylemi§ olmas1 miimkiin olaca.gt i~in hadd ica
betmez. Mesela bir erkek ta§kasma: Hirsizllk ya~tm, dese. o da: Eve·t 
seninle beraber, diyerek; sen \!almadJgm gibi ben de ~almadlm demek 
istese, herhangi bir ceza icabetmez. Keza kocasm1 tasdik eden kadm; 
senden ba§ka kimse bana temas etmemi§tir, demek istemi§ olabilir. 
Eger senin benimle birle§men zina ise, ben de zina i§ledim, demek ola
bilir. Biitiin bu ihtimaller, soylenen soz kc-nusunda §iiphe iras ettigi 
i~;in, §iiphe ile hadd tatbik clunmayacagma dair genel kaide i~;erisine 
girer. 

Miifteri; iftirasmda mukayese cfunlesini kullamrsa, mesela: Sen 
falancadan daha \!Ok zanisin, veya: Sen herkesten ~ok zina ederi kim
sesin, dese, imam Malik ve Ahmed'e gore; hadd gerekir. Harlefi mez
hebin::ien baz1 fakihler bu durumda haddin gerektigini one siirerken, 
diger bazt fakihler de gerekmedigini ifade ederler. Gerekmedigini ifacte 

· edenlerin delili; mukayese ciimlelerinin, genellikle bilgideki tercih i~in 
kullamldlgmi ifacte etmesidir. Adam «sen benden daha ~ok zinamn ne 
demek oldugunu biliyorsunn demek istemi~ olabilir. Birinci gurubun 
delili ise m11kayese ciimlesinin iftira i<;in kullamlmi§ olmas1dlr. <;iinkii, 
«Sen herkesten daha ~ok zina edensin)) demekle; herkes zina etmekte
dir ama sen en ~ok zina edensfu, demek is·tenmi§ olabilir. Keza: Sen 
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falancadan daha ~ok zanisin, denildiginde; falanca zfmidir, ama sen 
ondan daha betersin, denmek istenmi§ olabilir. 

1mam ~afii'ye gore; bu durumda kotii niyet olmad1g1 ic;in iftira s6z 
konusu olmaz. Qtinkii mukayese ciimleleri, iki ki.§inin mii§terek oldugu 
konularda kullamhr. Ve bunlardan birisi bir ozelligi dolay1s1yla ruge
rinden ayrrdedilir. Falancanm veya halkm zina ettigi sabit olmadlkc;a, 
sOZ konusu ~inin zani oldugu soylenemez. Ama «falanca zanidir sen 
ise ondan daha ~ok zanisin» veya «sen halkm i(!inde~ilerden daha c;ok 
zarusin» derse; bu 'bir iftiractrr. Zira once falancanm veya halkm zina 
ettigi belirtilmekte sonra saz konusu edilen ki§inin daha c;ok zani ol-· 
dugu ifade edilmektedir. 

Bir ki.§i ·bir §absa: Sen falancadan daha c;ok zanisin, deyince; o 
miifteri olur. Ancak o '§ahiS i~in miifteri olurken ,soz konusu edilen «fa
lanca» i~in de miifteri olma durumu var rmd1r? Birincisine gfue miif
teri olur. Qiinkii her ikisine zina isnad etmekte ve ic;inden birisini obii
riinden daha c;ok ~ina etmekle ayumaktad1r. Mukayese ciimlelerinde 
umumiyetle fiilin aslmda iki ~inin i§tiraki soz konusudur. Ancak bu 
iki i§tkakten birisinin digerinden daha fazla oldugu belirtilmektedir. 
!kinci gorii§ uyannca, sadece muhatah i~in iftira etme soz konusudur. 
<;iin~ii mukayese ciimlesi, bir tek ki§inin i§ledigi fiil ic;in de kullamla
bilir. Nitekim Yiice Allah Kur'an·1 Kerim'inde §oyle buyurmaktad!r: 
«Hakka eri§tiren mi yoks8. gotiiriilmeden gidemeyen mi uyulmaya daha 
laytktrr?n (Yunus, 35). Bir ~ka ayet-i kerime'de ise §Oyle buyurulmak-

. tadrr: <(~imdi bu iki ziimred.en hangisi emin olmaya daha lay1ktir?» 
(En'am, 81). Keza Lut peygamberin dilinden §Oyle denilmektedir: «Ey 
kavmim; i§te klzlanm, hunlar sizin ic;in daha temizdir.» (Hud, 78). 
~u halde imam ~afii soziin iftira olarak degerlendirilebilmesi ic;in, soy
leyen k~inin iftira etme kasdmm bulunmas1m §art ko§maktad1r. Yu
kanda belirttigimiz gibi Hanefi mezhebinden baz1 fakihler bunu iftira 
olarak kabul etmemektedirler. 

Miifteri, iftira ciimlesinde zina ve diger fiilleri ifacte eden ortak 
sozler kullan1hrsa, baz1larma gore ,bu sozlerden bilumum halkm anla
dlgi mana nazar-1 i'tibara allmr. Eger halk ondan iftira manas1 anh
yorsa sue; iftiradlr. Eger iftira manasm1 <;Ikarrmyorsa sue;, iftira degil· 
dir. Diger baZl fakihlere gore ise; iftira e:ien ki§i avamdan bir ki.§i ise 
ve avam ara.smda soylenilen sozler iftira ic;in kullamhyorsa; fiil iftrra
dlr. Qiinkii fail, iftiradan ba§ka bir §eyi kasdetmi§ olamaz. Eger sec;kin 
kimseler arasmda, s6z konusu ciimleler iftira ic;in kullamlrmyorsa; fiil 
iftira degildir. Mi.iJOOlagah veya kJ.Sa olarak soylenen ciimleler de miif
teriye haddin vwulmas1m engellemez. Mesela bir erkege, «ey zani ka
dm» veya bir kad!na, «ey zina eden adam» denirse bu; ac;1ktan ac;1ga 
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iftira.dJ.r. ~afii, Maliki ve Hanbelilerin gorti§ii budur. Ebu Hanife ve 
arkad~lanna gore; bir kadma: ey zani, diyen kimseye iftira haddi vru
rulur. <;iinkii bu ctimlelerden ancak iftira kasd1 anla§llabilir. Ama bir 
erkege; ey zina eden kadm, denildigi takdirde Ebu Hanife ve Ebu Yu
suf'a gore hadd gerekmez, fakat ta'zir cezas1 gerekir. <;tinkti ad.amm 
ettigi iftira , imkans1z bir iftiradu. Zira zina eden kadm denirken, er
kegin zinas1 kasdolunmaz. Hanefi imamlarmdan imam Muhammed'e 
gore ; hadd icabeder. 

Mtifteri; bir k~inin zina ettigini soyler ve kiminle zina ettigini be
lirtirse; -sen falanca kadmla zina ettin demek gibi- hem erkege hem 
de kadma iftira etm_iJ say1llr. Veya: Ey zani oglu zani, der ve soyledigi 
~inin babas1 da mevcud olursa, hem babaya hem de ogula iftira et· 
~ olur. Kadma ; ey zani k1z1 zani , demek de aym §ekildedir. Hem ka
dma hem de anasma iftira edilmi§ olur. 

iftira su~unda ; iftira edilenin ma'lum olmas1 §arttlr. Eger iftira 
eden bilinmezse, mtifteriye hadd vurulmaz. Mesela bir topluluga; i\!iniz
de yalmz bir tek zani var, denilince veya; it;inizden birisi zanidir, deni
lince; soyleyene hadd vurulmaz. <;unkti iftira edilen me~huldtir. lftira 
su~una hadd cezas1 vurulmas1mn sebebi ; iftira edilenden utanma duy
gusunun izalesidir. tftiranm, her tiirlti §arttan ve belirli bir izAfetten 
mutlak manada ari olmas1 §arttlr. Eger bir §arta veya belirli bir vakte 
bagll olursa hadd gerekmez~ <;iinkti §artm ve vaktin zikri, o anda ifti
ramn vukuunu onler. Mesela: Sen bu eve girersen zanisin, denildigi 
takdirde, adam eve girerse soylenen a1am mtifteri olmaz. Bir ki.§i ~
kalanna; kim bana §6yle ve §6yle dedi? der ve i~lerinden bir ki§i ~1kar: 

. Onu ben ::ooyledim, derse ; birinci §ahsa hadd gerekmez. Keza bir §ahsa: 
Sen yann veya ayba§mda zanisin veya; zani ~ocugusun, dese ve ertesi 
gtin veya ayba§l gelse hadd gerekmez. iftiramn bir yerden bir yere ile
tilmesi halinde, ileten k~iye hadd gerekmez. ileten ki§i bununla mti
kellef olsun veya olmasm netice degi§mez. Yah::uz onun birisinden biri
sine ilettigini isbat etmesi §arttlr. Kulland1g1 ifadenin de iletmeyle mti
kellef o}dugunu veya bir ba§kasmdan rivayet ettigini belirtmesi 
gerekir. Mesela hir ki§i b~kasma; falancaya git, zani oldugunu 
soyle, dese , sbylenen adam da gidip mevzuu bahso1unan k~iye falanca 
ki§ini:n boyle dedigini nakletse, nakledene hadd gerekmez. Ama sactece 
iftira olunan ctimleyi sayler ve a~1klamazsa miifteri saJillr. Ebu Ha· 
nife, ~afii ve Hanbel'e gore; kendisinden iftira naklolunan ki§i; nakle
deni yalanlasa bile nakledene iftira haddi gerekmez. Lakin Malik ile 
baz1 Hanbeliler; kendisinden iftira naklolunan ki§i, naklerleni yalan· 
la;dlgl takdirde , nakledenin nakil oldugu isbat edilemeyecegi i~in, mtif
teri olarak kabul edilmesini i:ingortirler. Bir §ah1s; burulmU§, cinsiyet 
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uzvu kopanlml§ veya hastallkll bir adama zma su~u isnad ederse; 
imam Ahmed'e gore hadd gerekir. Hucceti ise §udur: iftira konusundaki 
nass-1 §er'i umumidir. Her iftira.ya veya iftira olunana intibak eder. 
iftira olunarun temasa kadir veya aciz olmas1 onemsizdir. <;unku te
mas imkam gizli bir §eydir ve insanlardan ~ogu bunun mahiyetini bil
mezler. Bunun i~in hadd vurulmazsa, iftira olunanm, iftira edildigi bi
linmez ve iftiradan mutevellid utanma durumu ortadan kalkmaz. 

imam Malik, Ebu' Hanife ve ~Mii'ye gore; iftira olunanm temas
tan aciz oldugu belli oldugu muddet~e. iftira edene hadd gerekmez. 
<;tinku iftira edenin yalanc1 oldugu hadd vurulmajan da ortadad1r. 
Hadd, ancak utanma halini ortadan kaldumak i~in gerekir . Fakat had
din imkans1z olu§u, bu tfu mufterilere ta'zir cezas1 verilmesini onlemez. 
Zira boyle mufteri, iftira olunana eziyet etmi§ olmaktadlr. 

Ebu Hanife iftira haddinin vurulmas1 i; in, mufterinin islam diya
rmda olmasm1 §art kO§ar. Eger iftira Dar'ul-Harb'de veya Darlil-Bagy '
de ise mufteriye hadd gerekmez. c;unku iftira su~unun i§lendigi anda, 
o mahalde islam halifesinin vela yeti yoktur. Diger uc; imam ise; her iki 
halde de mufteriye iftira haddinin vurulmasm1 ongorurler. Ona gore; 
.her iki durumda da ki§inin islam'm ahkamma uymakla mukellef ol
ma:sl hadd vurulmas1 ic;in yeterlidir. 

Bir ki§i, bir §ahsm babas1 olmad1gm1 iddia ederse ; ittifakla mtif
teri olarak kabul edilir ve hadd vurulur. Fakat Ebu Hanife, nesebi red
dolunan kirnsenin anasmm mtisltiman ve hur olmasm1 §art ko§ar. <;tin
kti hakikatta boyle bir iftira babaya degil, anaya kar§I yap1lmaktadu. 
Keza Ebu Hanife, iftiranm k1zgmllk halinde olup olmamas1 durumunu 
da tetkik eder. tftira k1zgmllk halinde yap1lm1§sa bu durumda haddin 
gerektigini, k1zgmllk halin1e yap1lmami~sa haddin gerekmedigini be
lirtir. <;tinkti babanm reddedilmesi.yle gen;ek anlamm kasdedilmemi§ 
olmas1 muhtemeldir. Mesela babanm redde1ilmesiyle babaya benzeme
me, onun ahlakma uymama gibi hu.suslar kasdolunmu§ olabilir. Bu ise 
haddi durdurmay1 gerektirir. Bu konuda baz1 ~afiiler , Hanefilere uyar
lar, diger baz1 ~afii fakihler ise imam Malik ve Hanbel'e uyarlar. On
lara gore; nesebin reddi ister k1zgmllk anmda olsun, ister diger za
manlarda olsun haddi gerektirir. Ebu Hanife'ye gore ; bir §ahsm nese
bini dedesinden itibaren reddeden ki§iye --c;tinkti o soylediginde dog
rudur. Mesela bir k~iye ufalanc:a, dedesinin oglu degih demek gibi 
hadd gerekmez. c;unkti insan dedesinin oglu degil babasmm oglu
dur. Keza bir §ah1s; amcasma, day1sma veya anasmm kocasma nisbet 
edilmesi halinde de hadd vurulmaz, ~tinkti bunlara da baba ad1 verilir. 
Nitekim Ytice Allah; «Ve senin babalann ibrahim, tsmail ve tshak'm 
tek ilah1 olan Allah'a .. . » (Bakara, 133) buyurmaktadir. Bilindigi gibi 
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Hz. ism.ail, babas1 degil amcas1dlr. DaYJ, baiba hiikmiinde saYJlmakta
drr. Annenin kocas1 da terbiye bakm11ndan baba mesabesinctedir. Fakat 
tmam Malik; biitiin bu gibi hallerde haddi gerekli goriir. 

lmam ~afii ve Hanbel boyle bir §art kO§mazlar. iftira edilenin an
nesi hiir ve miisliiman bir kadm olmasa da, miifteriye hadd vurulmas1 
gerektigini ifade ederler. ibn Kasrm, anne kruir veya cariye de olsa ne
sebi reddeden ki§iye hadd vurulmas1 gorii§iine sa.hiptir. Bir ki§inin an
nesini reddeden ki§iye icma-1 fukaha ile hadd gerekmez. '<;iinkii ona; 
zina atfetmi§ degildir. Bir §ahsm kabilesini ·reddeden ~iye tmam Ma
lik ve Ha.n:bel'e gore; hadd gerekir. Ebu Hanife'ye gore hadd gerekmez. 
~afii mezhebinde ise iki gorii§ de vard1r. imam Malik'e gore; bir §ah
sm cinsiyyetini reddeden ~iye hadd gerekir. Ehu Hanife'ye gore; h&ld 
gerekmez. «Sen k1ptisin» veya ((Ru.msun» demek gibi. ~afii mezhebinde 
ise iki gorii§ vardlr. Birincisine gore hadd gerekir, \!iinkii bununla apa
mm nesebini reddetmek iste~tir ve Allah harld cezas~ru zina isnadma 
baglami§tlr. lkinci gorii§ uyarmca hadd gerekmez, \!iinkii bu s6~iftira
run dl§mda bir\!Ok manalara gelebilir. Arap olmayan birinin likl red
dedilirse hadd gerekmez. 

Birisine bir kere zina atfeden ki§iye hadd vurulur, sonra ikinci de
fa iftira eder ise ikinci iftiradan sonra hadd vurulma.z. ~afii ve Han
bel'e gore; ta'zir cezas1 verilir. <;iinkii birinci hadd ile iftira olunana 
kar§I yalan soyledigi ifade olunmu§ ve utanma durumu. ortadan kaldi
nlmi§trr. Nitekim E'bu Biikre, Mugire'nin zina ettigine dair §ehactet et
mi§ ve Hz. Orner (r.a.) de ona sopa vurmill}.tur. tSonra rikinci defa iftira · 
edince, ikinci kez sopa vurmak istemi§ fakat Hz. Ali engel olarak de
mi§ ki; ona; sopa vurmak is1tiyorsan arkada§ma vur. Bunun iizerine 
Hz. Orner sopa vurmarm§. Yani Hz. Ali (r.a.) demek istemi.§ ki; ona 
ikinci kez sopa vurmak istiyorsan. §ehadetini iki §@ha.dell olarak kabul 
etmi§sin demektir. Onun §ehactetini iki §ehactet olarak kabul edecek 
olursan, Mugire'nin hakkmdaki iddiasmda dart §ahid getirmi§ olur ve 
onu recmetmen gerekir. Bilindigi gibi, Eibu Biikre ve beraberindekiler, 
bir ~d daha bulunamadigi i~in hadd cezasma ~arptmlrm§lardl. imam 
Malik'e gore; birinci haddin infazmdan sonra tekrar iftira ederse, ikinci 
kez haddin vurulmas1 gerekir. 

2 - lftiri. Edilenin Muhsan (tffetli; evli, temiz, mii'miln) Olmasi 

iftira su~unun mevcud ola.bilmesi i\!in, iftira olunarun -ister ka
,dm, ister erkek olsun- muhsan olmas1 §arttrr. ihsan §artrmn aranma
smda temel esas Yiice Allah'm §U ayet-i celile'sidir; ccNamuslu ve hiir 
kadmlara zina SU\!U isnact edip te sonra dart §ahid getiremeyenler& sek
sen degnek vurun.» (Nur, 4). Bir diger ayet-t kerime'de We §Oyle bu-
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yurmaktadrr: «lffetli ve bir §eyden habersiz mu'rnin temiz kadnilara 
iftira atanlar; diinyada da ahirette de la'netlenmi§lerdiro Ve onlar i~in 
biiyiik bir azab vardHo >> (Nllr, 23) 0 Birinci ayetteki temiz ve iffet mana
sma gelen «ihsan» ta'biri, -~bir gorii§e gore- zinadan uzak olma ma
nasmadiro -Bir diger gorii~e gore hiirriyettiro- 1kinci ayetteki «ihsan» 
keli.m,esinin manas1 hiirriyettiro Buradaki temiz ve iffetli kadmlar ile 
hiir kadlnlar kasdolunmaktadiro «Habersiz» ta'biri ile ifade olunan «Ga
filat» kelimesinin manasl ise iffetli ve temiz kadmlardlfo inamm§ ka
dmlarla miisliiman kadmlar kasdolunmaktadiro islam hukuk~ulan bu 
iki nassa dayanarak imarun yani tslam'm, hiirriyetin, zinadan aJif ol
mamn 'ihsanm §art1 oldugunu one siirmii§lerdiro 

«Muhsanatl) lafZI Kur'an-1 Kerim'de mutead.did anlamlara gelir. 
Yukarda belirttigimJ.z gi'bi baz1 kere iffetli kadmlar anlamma varid 
olur, ·baz1 kere de evli kadmlar anlamma kullarulrro Mesela §U ayet-i 
celile'lerde bu anlamda kullamlmi§tlr: «E'llerinize ge<;;en cariyeler miis
tesna, evli kadmlarla (muh:sanat) evlenmeniz de (haram kllmd1) ». 

(Nisa, 24). «Sizden; hiir, inanmi§ kadmlarla evlenmeye gii~ yetireme
yen kimse, ellerinizdeki inanml§ cariyelerden alsmo Allah sizin imam
nizl daha iyi hiliro Birbirinizdensinizo Aym soydansm1z,o Onlarla, zina
dan ka<;;mmalar1, iffetli ya§affil§ ve gizli dost tutmami§ olmalarl halinde, 
velilerinin izniyle evlenino Ve ma'ruf §ekilde mehirlerini verinol) (Nisa, 
25). 

Bazan da «muhsanat» kelimesi, hiir ka.dmlar anlamma gelir. l§te 
§U ayet-i kerime'lerde bu anlamda kullan1lmaktad1r:' <<Sizden; hiir, 
inanffil§ kadmlarla (muhsanat) evlenmeye gii<;; yetiremeyen kimse, el
lerinizdeki inanmi§ cariyelerinizden alsmo» (Nisa , 25), «Mii'min. kadm
lardan iffetli olanlar ve sizden once kitab verilenlerden iffetli kadmlar, 
2lina etmeksizin, gizli dos:t tutmaks1zm ve mehirlerini verdiginizde size 
helald1ro)) (Maide, 5) 

«Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa; onlara, hiir kadmla:ra ve
rilen cezanm yans1 verilir.)) (Nisa., 25) 0 

Ki§i; akil, bruig, hiir , mus.liiman ve zina etmeyen, iffetli kimse ol
dugu takdirde Kur'an terminolojisinde «muhsan» vasflm ahro Bilindigi 
gibi ak1l ve biilug, her su<;;ta ve su<;;lu:da hulunmas1 gereken iki umumi 
§artt1r. Ancak hu §artlarm, tecaviize ugrayanda bulunmas1 gerekmez. 
Fakat tslam hukUk<;;ulan iftira sw;unda, iftira edilen (tecavlize ugra
yan) ki§inin de akil ve bruig olmasm1, ancak boylece muhsan olabile
cegini one siirerler. Ve bu §artlara haiz birisine iftira. edildigi takdirde 

· hadd vurulmasm1 gerekli bulurlaro iftira edilenin akil ve balig olma
smm §art kO§'ulmasl bu sebebe dayanmaktadlr; iftira edilen ki§iye zina 
isnact edilmektedir. Zina su<;;u, ancak akil ve balig olan birisinden sadlr 
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olabilir. <;ocugun ve delinin zinasmda hadd gerekmez. Lakin islam hu
kukc;ulan yine de iftira edilenin balig olma ~artmda ihtilafhdrr. Bir ri
vayete gore ; imam Ahmed, ihsan ic;in btilugun ~art oldugunu one su
rer ve balig olmanm mtikellefiyetin iki §artmdan birisi oldugunu ifade 
eder. Hem c;ocugun zinfun halinde hadd gerekmeyecegi ir;in c;oouga if
tira edilmesi halinde de hadd gerekmez, der. Yine !mam Ahmed'e at
fedilen bir ba§ka rivayette ; iftira edilen k~i iffetli ve ak.llh oldugu sti
rece, ihsan ic;in balig olma §art! yoktur. Bu rivayete gore iftira olunan 
ki,~i, balig olmasa bile temas yapacak gtic;te olmas1 gerekir. Bunun i~in 
y~ smm olarak erkekte on, klZ t;ocugunda dokuz ya§mi kabul etmekte
dirler. 

tmam Malik, k1z ~;ocugunda btilug §artlm aramaz, fakat erkek c;o
cugunda arar. K1z c;ocugu temas edebilecek gtic;te ve ya§ta ise imam 
Malik'e gore muhsandu. Ona gore hadd, utanma ve arlanma durumu
nu ortadan kald1rmak ic;in konulmu§tur, bu y~ta bir k.lz. <;ocuguna ise 
utanma ve arlanma duygusu ili§tirilebilir. Ebu Hanife ve ~afii , iftira 
edilen k~inin ister erkek olsun, ister klz olsun balig olmasm1 §art ko
§arlar. 

islam hukUk<;ulan arasmda ittifakla kabul edilen hususlardan bi
ri de, gerek erkek olsun gerek kadm, iftira edilenin (zina) mtisltiman 
olmas1 icabeder. Fakat fakihler, nesebin reddi durumunda ihtilafhdir
lar. Nesebi rejdedilen ki§inin anasmm cariye veye. gayr-i muslim ol
masi halinde farkh gorti§ serdetmektedirler. Zira cariye veya gayr-i 
muslim bir kadmm c;o~ugunun nesebinin reddi, anasma zina atfetmek 
olacakt1r. Bu durumda Ebu Hanife, anarun miisltiman ve htir olmasm1 
§art ko§ar. Eger anne mtisliiman ve htir olmaz ise iftira eden ki§iye hadj 
vurulamayacagm1 belirtir. Maliki mezhebi ise, nesebi reddedilen ~i
nin annesinin hiir veya mtisliiman olmasm1 ~art ko~maz. Nesebi red
dedilen ki~inin annesi kafir veya cariye olsa, Malikilere gore; iftira atan 
k~iye hadd vurmak gerekir. Bu gorii§ ibn Kas1m'm gorii§iidtir. !mam 
Malik ise bu meselede bir gorti§ serdetmemi§tir. tmam ~afii ve Hanbeli. 
Maliki mezhebinden ibn Kas1m'm gorii§tine uymaktad1rlar. 

Ebu Hanife'ye gore ; iffetin manas1 §Udur: iftira edilen k~inin, om
riinde cariyesi veya nikahh kans1 di§mda hi<; bir kimse ile haram te· 
masta bulunma~ olmasldH. Hatta tizerinde icma' vaki' olan fasid ni
kahla nikahlanj1g1 kans1 d1~mda kimseyle temas etmemi§ olma.s1 gere
kir. Bir k~i bu sayd1guruz tic; §Ikkln d1~mda harama el uzatmami§sa; 
ister fiili haddi gerektiren zina olarak kabul edilsin, h5ter kabul edilme
sin iffeti zail olmu§ olur. Eger cariyesi veya sahih nikahla nikahlanm~ 
kans1 veya iizerinde icma · varid olmayan fasid nikahla nikahlanmi!} 
kans1 ile haram yolla temas ederse iffeti sak1t olmaz. Mesela bk k4i 
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kendi hanmu zanmyla b~ka. bir kadrnla gerdege .girerse ve terni'lsta 
bulunursa cariyesi ve nikahll . kans1 olmad1g1 i9in haram temas et.mi§ 
olacagmdan iffeti saklt olur, fakat zina su9undan dolay1 adama hadd 
vurulmaz. Qiinkii ~ledigi fiili miibahl~tlran zahiri bir mesned vardlr, 
o da kariSI zanmyla gerdege girmi§ olmas1d1r. Bir ki§i logusa, haYizll, 
oru~lu, ih.ramll veya zihar talaklyla ~dl~ kans1 ile temas ederse 
iffeti zail olmaz. Qiinkii yapt1g1 temas her ne kadar haram ise de, ger-
9ekte temas ettigi kadrnla aralarrnda nikah bag1 vardlr. 

tmam Malik'e gore iffet; iftira edilen ki§.inin, iftiractan once veya 
sonra zina fiilinden uzak bulun;mas1dlr. Fiilden uzak bilindigi gibi, uze
rine zina haddinin sabit olmasrndan da uzak kalmas1 §arttlr. · <;iinkii 
haddin siibutu, zina fiilini icabettirir. ~u halde imam MaJik'e gore; 
bir k~inin iffetli saYilabilmesi i\!in, zina haddini icabettiren bir temas
ta ·bulunmamasi ve iizerine zina haddi sabit olmamasl gerekir. Eger zi
na haddini gerektiren bir temasta bulunur veya ti.zerine zina haddi sa
bit olursa; 0 ki§i iffet sahibi saYilmaz. tmam Ma.lik'e gore; bir ki§i ha
ram ibir yolla temas edecek olursa ve bu temas1 haddi gerektirmiyorsa 
iffetlidir. imam ~afii'ye gore iffet; iftira at1lan ki§inin, iftira atllmaz
dan once ve sonra kendisine zin3. haddini icabettirecek bir fiilden u:zak 
bulunmas1d1r. Bnaenaleyh bir ~iye zina haddi gerekiyorsa iffetli de
gildir. Eger o ki§i cariyesinin dl§rnda haram bir yolla temasta bulunur
sa ona hadd gerekmez. KariSI sandlg1 bir kadrnla temas eden veya sih
hati ihtilafll olan bir nikahla temas eden kimseler gibi. Bu husftsta 
~afii mezhebinde iki gorii§ vardlr. Temas haram oldugu i9in tlpkl zina 
grbi iffet ve ihsan sak1t olur. ikinci gorii§ uyarrnca temas; haddi gerek
tirmeyen bir temas oldugu i9in iffet ve ihsan saklt olmaz. TL}>kl hir ko._ 
canrn, adet goriirken karislyla temas etmesi gibi. 

Ahmed !bn Hanbel, ne E'bu Hanife gibi iffet i9in mutlak bir §art 
kO§ar, ne de imam Malik ve ~afii gibi zina fiilinden u:zak olmay1 ongo
riir. Onun i9in bk ki§inin iffetli saYIImasl, zinactan ~lk\!a beri olmas1 
ile miimkiindiir. Binaenaleyh bir kimseye delil veya ikrar yoluyla zina 
su~u sabit olmami§ veya zina haddi vurulmam.L§Sa; o iffetlidir. 

tinam Malik, Ebu Hanife ve ~afii; ihsan durumunun iftrradan on
ce ve iftiradan sonra da ceza uygulamncaya kadar mevcud olmasrn1 . 
gerekli goriirler. imam Ahmed ibn Hanbel ise ancak iftira anrnda, ih
sanl §art k~ta ve iftiractan sonra bOyle bir §art aramamaktadlr. 
1ftira edilen ki.:iide ihsan §artlarrndan birisi mevcud olmazsa, iftira ede
ne hadd vurulmaz, ta'zir cezas1 gerekir. Mesela deliye, kafire veya ko
leye iftira edene· ta'zir ceias1 verilir. 

Tefsir, C: XI; F . 366 

-
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3- Su~ Kasd1 

iftira ·eden ki.§i; tecavtize ugrayana zina atfetttgi veya nesebini 
reddettigi takdirde -soylediginin dogru olmadlg.ru ibilmesi halinde
suc; kasdmm mevcud oldugu kabul edilir. tftira eden ki§i, sbyledigmin 
dogrulugunu isbat edemedigi mtiddet<;e, soylediginin dogru olmadlgm1 
bilen ·birisi olarak degerlendirilir. iftiranm dogrulugunu belgelendir
mekten aciz olmak; iftira ettigi ki.§iyi bilmedigine delil olarak kaibul 
edilmez, aksine blldigine karine olarak kabul edilir. ~u halde bOyle bir 
durumda bulunan kirmse, iftira ederken, sbylediginin dogruluguna ina
narak, iddiasm1 ortaya attlg1m ve iddias1m dogrulayan makbul sebep 
ler bulundugunu one surer. 'Qtinkti bu durumda tecavtize ugrayan ki
§iye iftira etmeden once, sbyledigi huslislan isbat eden delillerin elin
de bulunmas1 gerekir. I§te Rasulullah (a.s.) m Umeyye oglu Hilal'e, ka
nsmm ~tireyk ile mtinasebet kurduguna ctair iftira ettigi s1rada soy
lemi.§ oldugu §U sozler bunu amirdir: Soyledigini dogrulayan dart §a
hid getir, yoksa s1rtma iftira sopas1 vurulur. Halibuki Hilal bizzat zina 
vak'asma §ihid oldugunu iddia etmi§, bu durum liAn hakkmdaki hu
kiim nazil olmadan once ona hadd vurulmas1m onleyememi§tir. Bu da, 
Ytice Allah'm §U ayet-i celile'sindeki ~k sarih ifadesinin delalet ettigi 
hiikiimdtir: «Buna kar§l dart §ahidle gelmeleri gerekmez miydi? MA
dem ki onlar §ahidleri getiremediler, oyleyse Allah katmda onlar, ya
lancilarm ta kendileridirler.n . (Nlir, 13) 4te bu ayete dayanarak cum
hur-u fukaha, §:lhidlerin sayrs1mn dortten az olmas1 halinde, zina is
nad eden ki§iye iftira haddinin vurulmas1ru ongormti§lerdir. FakihXer
den bir k1srm §ahidlerin say1larmm dortten az olmas1 halinde hadd vu ~ 
rulmamasm1 ifacte ederken; bunu hi\! bir saik olmadan Allah korkusuy
la §ehadet yapmas1 halinde gerekli bulmu§lardlr. Ama iftira ederek 
boyle bir yola tevesstil ederlerse, hadd vurulacag1 konusunda ihtilaf 
yoktur. Btitiin bunla:rdan soma iftira eden ki.§inin, tecaviize ugrayana 
zarar verme kasdl gtidiip giitmemesi ·§aft degildir. Keza SU\!luyu iftira
ya sevkeden faktorlere de itibar yo~tur. 

islam hukll.k;u be§eri hukuk sistemleri gtbi, if>tira konusunda ale
niyyeti §art kO§maz. Bunun ic;in iftira eden ister umfuni mahallerde, 
ister hususi mahallerde, ister kendi aralannda, ister halkm ic;inde if
tira etsin, iftira eden ki§iyi cezalandlnr. 

tslam hukuk,unun iftirada aleniyyete onem vermemesinin sebebi 
§Udur: islam hukuku, insanlann degerini bir tek Ol~tiy'le 61\!er. Ve in
samn degerinin, §artlarm degi§mesiyle degi§IDeyecegii1i ifade eder. Bir 
insanm kendi ba§ma degeri, halkm ontindeki degeriyle aymdlr. Bir 
insanm gizlice kendi deger ve haysiyetine titizlik gostermesi. herkesin 
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i~inde kendi deger ve haysiyetine titizlik gostermesinden daha az onem
lidir. islam; insanm yalruz iken de herkesin ic;:inde oldugu gibi olmasl
ru §art k~ar. Bir takrm eksikliklerini insanlardan gizleyip te, Allah'
tan gizlemeyen kimseleri kmar. Halbuki Allah hem yalruz iken, hem 
de herkesin i<;inde iken insanlarla beraberdir. Islam huktlkunda ana 
kaide; ister gizli, ister ac;:1k olsun, her tiirHi f~un yasaklanmas1ru 
amirdir.' islam hukulm insanlan gizli-a<;lk, goriillen ve gotunmeyen 
kotiiliiklerden uzakla§maya davet eder. Bunun i<;in de gizlice i§len~ 
suc;:la, ac;:lktan i§len~ olan S'U<; arasmda fark gozetmez. Qiinkii islam 
hukUkuna gore; sue;:, §artlarma gore degil, kendiliginden yasaktlr. Hi<; 
kimsenin gormedigi yerde gizlice sue;: i§leyen kirnseye, herkesin gordii.gii 
yerde a<;lk<;a sue;: i§lemi§ gibi ceza verir. Be§eri hukuk ise bOyle degil
dir. c;unkii o, a<;1kc;:a i§lenen iftira suc;:lar1yla, gizlice i§lenen-iftira sw;- · 
Ian arasmda fark gozetir. A<;Iktan i§lenen iftira suc;:lanru cezalandinr
ken, gizlice yap1lan iftira suc;:lanru cezruandumaz. ~u halde be§eri hu
kUk iftiraJI cezalandlruken genellikle ki§inin bir topluluk huzurunda_ 
hO§lanmayacagi halinin ac;:1klanrm§ olmasm1 nazar-1 i'tibara ahr. Ve 
ayru fiilin, kimsenin gormedigi bir yerde i§lenmesi halinde cezalandlr
maz. <;iinkii if'tira halk1n kulagma ula§mami§tlr. 

Boylece be§eri hukuk; insanla:nn degerini iki 6-l<;ii ile olgmekte 
ve her insana iki deger tarumaktadlr. insanm ba§kalan oniinde degeri
ni kiic;:iilten, haysiyetini rencide eden ve §erefini c;:igneyen bir durumla 
kar§ll~tlgl zaman bunu muhafaza yoluna giderken kimsenin gormedi- ·· 
gi yerde ayru fiilleri asla onlemeye gerek gormez. Goriiliiyor ki be§eri 
hukuk, insanlarm hayatmda iki yiizlfrl.iigu, riyakarll:g1 te§vik etmekte 
ve insaru oziinden uzakla§tiTan, aldatan, oldugundan ba§ka §ekilde go
riinen varhklar haline getirmeye c;:abalamaktadlr. Boylece ferdleri hay
siyetsiz, §erefsiz olarak y~amaya wrlamaktad1r. Kimsenin gormedigi 
yerde istedikleri davranl§I yapmalanm normal saymaktadlr. Gizlice 
yap1lan hakaretlere aldlrmamay1, klzmamayt ongormekte, fakat ac;:1k~a -
hakaret edildigi takdirde k1zmaya ve mukabele etmeye te§vik etmek
tedir. 

·Be§eri hukUkun aleniyyet konusunda . benimsedigi prensib; iftira
nm iSbatmm caiz olmayacag'l konusundaki prensibinin miitemmimidir. 
Her iki prensib de insanlann hayatlm iki yiizliiliik ve riyakarhk esas
lanna dayandl:rmayt hedef ahr. <;iinkii isbatm caiz olmamasl demek; 
hem dogru soyleyene hem de yalan sbyleyene ceza verme demektir. Bu 
ise insanlann gerc;:egi s6ylememelerine, ki§ileri ve e§yayt oldugu gibi 
gerc;:ek nitelikleriyle nitelendirmemelerine vesile olur. insan; ancak ce-

. za ile yiizyiize geldigi zaman kotiiliikleri a<;Iklamaya tevessiil eder, ce-
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za sOZ konusu, Olmaymca da yalanCI, iki yiizlti olarak ya§amaya ~ah§Ir. 
Bu ise ger<;egi 80ylemeyi onler. 

!slam hukukunun aleniyyet §art! aramamasmm esas1 ise, iftirada 
isbatm cruz olU§U prensibinin miitemmimidir. Her iki esas da; toplu
mun faziletli, insanhgm dogru, §erefli ve haysiyetli bir hayat siirmesi 
esasma dayarur. islam hukuku ile be§eri hukUkun ta'kibettigi metod. 
arasmda ne biiyiik farklar oldugu a<;Iktlr. !slam hukuku su<;u; su~ ol
dugu i<;in cezcllandmr, suc;:un §artlanndan dolay1 degil. Be§eri hukUk 
ise; su<;un su~ olmasm1 onemsemez, bunun yerine su<;un §artlanru ce
zcllandinr. islam hukuku. ahlakslzlan, bozgunculan, katiileri iyilerin, 
diiriistlerin ve temiz insanlann diline dii§mekten ahkoymaz ama iyile
ri, yalanc1larm ve sahtekarlann diline dii§mekten ahkoyar. Be§eri hu
kuk ise kotiileri, ahlaksizlan -kotilliikleri ve ahlclksizliklan a<;Ikc;:a be
lirtmi§ olsa da- korumay1 te 'min eder ve iyileri, diiriistleri, dogrulan 
-iyilikleri duriistlukleri ve dogruluklan sabit olsa da- ceza.landumayi 

• gaye edinir. Aynca be§eri hukuk iyileri, yalanc1larm attlklan pislikler-
den uzakl~maya ve beraete miisaade etmez. QiinkU mufteriye, iftirasi
m isbclt imkanmm tamnmamasi, iftira olunamn iftira edilen fiilden 
beraetini isbclt etmesine engel olur ve mufteri, s1rf iftira su<;undan ce
zalandmhrken; soylediginin dbgru ve yanh§ olmasma bakllmaz. iftira 
edilen temiz ki§i, iizerine iftira ptsligi ·bul~nn§ olarak kalu ve kendisini 
bu pislikten antamaz, kurtaramaz. 

lftiri. Di.vas1 

tftira davasmm a~Ilabilmesi i~in iftira edilenin davac1 olmasi ve 
§ikayet etmesi gerekir. iftira edilen; §ikayet etmez ha§kas! §ikayet eder
se, ba:§kas1mn §ikayetine dayarularak dava a<;Ilamaz. Keza iftira da
vasmda §Ahidler, Allah ic;:in §clhidlik yapar ve iftira olunan ki§i dava
run ac;:1lmasmdan once kabul olmaz. Dava, ancak iftira edilenin §ika
yeti ile a<;Ilabilir. 

islam hukukc;:ulan arasmda kesin olarak kabul edilmektedir ki; if
tira cezas1, Allah'm had.dlerinden bir haddir. Allah'm haddlerinden bir 
hadd ile alclkal1 bir davamn ac;:Ilabilmesi ic;:in tecaviize ugrayamn da
vaci olmas1 §art degildir. Lakin fukaha, bu gene! kaidenin bir istisnasi 
olarak iftira haddini aymrlar. Ve iftira davasmm ac;:Ilmas1 i<;in dava
cmm §ikayetini §art ko~arlar. Bunu yaparken §U huslisu dikkate al1r· 
lar: 1ftira su<;u her ne kadar bir hadd ise de, iftira eden ki§iyi <;ok ya
klndan ilgilendirir ve onun topl'U11l11Claki yeri, §eref ve haysiyetiyle ala
kahdir. Miifterinin, iftiras1run isbat hakk1 vardir. Miifteri iftirasmi i8-
bclt edince; iftira edilen. ki§i zina su~undan sorumlu olur ve iftira ko-
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nusu zina ise zina eden ki.§iye zina cezas1 verilmesi gerekir. Netice, ooy
lesine onemli oldugu i9in dava a~1labilmesi, iftira edilenin §ikayetine 
baghd1r. 

iftira su~undan dava a~mak hakkl -eger hayatta ise- sadece if
tira edilen ki.§iye aittir. Binaenaleyh iftira edilen ki.§iyle alakas1 ne de
rece olursa olsun, onun dl§mda bir kimsenin dava a~mas1 miimki.in de
gildir. Hatta iftira konusu kendisiyle alakah olsa bile. Fakat iftira ya
kmdan kendisini ilgilendiriyorsa bu takdirde dava a~abilir. ~oyle ki; 
bir §ah1s bir ki.§inin belli bir kadmla zina ettigini soyleyip 1srar eder
se burada iftira konusu hem o §ahls, hem de kadm oldrugu i~in her ikisi
nin iftira davas1 ac;ma hakk1 vard1r. An.cak onlarm dl§mda hi~ kimse 
iftira davas1 agamaz. Kadmm koca~1 veya ~cx:ugu veya anne ve babas1 
- her ne kadar dava kendilerini ilgilendirse de- iftira davas1 a~amaz
lar. Qiinkii iftira, kendilerini dogrudan dogruya degil iftira edilen ka
dm vas1tas1yla ilgilendirmektedir. Halbuki soz konusu davada hak sa
hibi kadmd!r. Keza erkegin ~ocuklan, annesi, babas1 ve kans1 aym se
beple iftira davas1 a~ma hakklna haiz degHdir. tftira edilen ki§i, iftira 
davas1 a~ar, sonra dava karara baglanmadan oliirse Ebu Hanife'ye gore; 
iftira edilenin oliimiiyle dava dii§er. <;iinkii iftira davasmda §ikayet ve · 
dava hakkl sadece bir haktlr, mal degildir, binaenaleyh miras olani.k in
tikal edemez. Fakat imam Malik, ~af.ii ve Ahmed ibn Hanbel, dava 
hakkmm da miras yoluyla intikal edecegini ve iftira edilenin vansle
rinin iftira edilen ki.§i yerine ge~ecegini kabul ederler. ~ayet iftira edi
len k~inin varisleri yoksa dava dii§er. Malikiler ise iftira edilenin varisi 
olmadan olmesi halinde, herhangi bir §ahSl kendi yerine vekil blfaka
bilecegini ve davay1 devam ettirmeyi ona vasiyet edebilecegini kabul 
ederler. Bu §ekilde vasiyet ettigi ta,l{dirde; vasiyet ettigi ki§i dava ile 
alakah husU.slarda iftira edilenin yerine gec;er ve iftira edilenin olii
miiyle dava dii§mez. 

lftira edilen ki§i iftiradan sonra ve §ikayetten once oliirse dava 
8.\!ma hakkl saklt olur. Varislerinin ve baba tarafmdan akrabalarmm 
iftira edene kar§l dava a~ma hakki kalmaz. Ancak iftira edilen ki.§i if
tirayt bilmeden olmii§Se durum farkhdlr. 

iftira edilen ki.§i olmii§ birisi ise; cumhfu-u fukaha'ya gore _:_ki . 
aralarmda dort mezheb imarm da bulunmaktadu- dava hakkma sa
hip bulunanlardan birisinin §ikayet etmesiyle iftira eden ki.§i hakklnda 
dava a~Ilabilir. Boyle bir hakka sarup bulunan kimse mevcud olmaz.sa, 
dava ~rna hakkl ortadan kalkar. Ancak ~atiiler yukarda belirtti:gimiz 
esaslar dahilinde dava a~Ilabilecegini ifade ederler. fslam hukUk~ulan 
bu durumda dava ac;ma hakklna kimin sahip olacagl konusunda ihti
lafhdlrlar. imam Malik'e gore iftira edilenin erkek usul ve fiiru'u dava 
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a~ma hakkma sab.ibdirler. Keza iftira edilenin baba ve anne tarafmdan 
dedeleri bu hakka sahibdirler. Bunlardan herhangi birisi hayatta ol
mazsa, dava ~rna hakkl agabeye, klzlara, bac1lara v~ ninelere intika.I 
eder. Ebu Hanife'ye gore; ister erkek, ister kadm olsun iftira edilenin 
~ocugu, oglunun klz1, oglunun oglu v~ a§ag1ya kadar uzanan torunlan 
ve anne, baba ve yukanya dogru uzanan cedleri dava a~ma hakkma 
sarubdirler. Ebu Hanife ve Ebu Yfumf'a gore; klzm ~ocuklan da dava I 

a~abilir. Fakat imam Muhammed bu gor~te degildir. §a.fii mezhebin
den bir gorii§ taraftarlanna gore; dava a~ma hakkl, e§lik yoluyla varis 
olanlann d~mda ti.im varis.lere aittir. Bir diger gorii§e gore; dava ~
rna haklG yalmz agabeye aittir. 

!slam hukuk~ulan, oliiye iftira edilmesi halinde; dava · a~ma hak
kim varislere verirken §U sebebi ileri siirerler. tftira, iftira edilene utan
dincl bir lekeyi siirmektir. UtandlTICl bir lekenin ili§ecegi mahal alii 
olmayacag-Ina gore, iftiranm muhtevas1 oliiye degil onun yerine buak
tigi dirilere ili§ecektir. Olunun ~ilesi oluye, bir par~amn butuniine bag
lan&gl gibi baglandlgma ve hir insana yapllan 1ftira onun par~alan
na da yapllan iftira manasma- geldi:gine gore, oliiye yapllan iftira an
lam bakimmdan oliiniin ailesine yapllml§ saJillr. l§te bu yii.zden Oliiniin 
ailesinin utan~ unsurunu iizerinden atmas1 it;in dava a~ma hakkl ken
dilerihe verilm:i:§.tir. Fakat iftira edilen ki§i, iftira anmd.a diri ise iftira
dan etkilenmeye miisait bir durumda oldugu. i~in· utan~ veren husus 
kendisine ili§mi§ ve buradan ·~ogan d~manhk hakkl yalruz kendisinin 
olmU§ olur. islam hukuk~ulan dava a~ma hakkmm kime rut oldugu 
konusunda. farkh gorii§lere sa.hip olmalan nedeniyle iftirMa utan~ un
surunun kime ili§eceginin takdiri konusunda da farkll gorU§lere sahip 
olmU§lardlr. Ba.Z1larma gore utan~ unsuru; biitiin varislere ili§irken, 
bazllarma gore kan koca dur'llmuyla varis olanlarm dl§mda tum vfuis
lere ili§ir. Diger bir gruba gore; sactece agabeyi ilgilendirirken, baz.Ilan
na gore de iftiranm nesebin reddi konusunda g~erli oldugu varislere 
ili§ir. Bu ihtilafa ragmen dava a~ma hakkma sahip bulunan bir ki§inin, 
aym hakka haiz bulunan diger kimseleri beklemeden dava ~aibilecegi 
konusunda ittifak vard1r. Bu diger ki§iler, isterse oliiye daha yakln de
recede akraiba olsunlar. Oliiniin daha ya:.km akra:oolarl dava ~masa bi
le, uzak akraoolar dava a~abilir, demektir. 

• Gtintimtizde be§eri hukftkta ge~erli olan gorii§ §Udur: Kanunlar 
OlUler i~in degil, diriler i~in konulmaktad1r. Binaenaleyh oliiye ifrtira
nm etkisi, ya§ayan varislere ula§madlgl siirece ceza gerekmez. iftira, 
ya§ayan varislere veya oltiniin yakln akrabalanna Ula§tlgl takdirde 
mahkeme ~1llr ve ceza verilir. Be§eri hukftk sistemlerinden kimileri 
-Mlslr kanunlannda oldugu gi:bi- iftira edilenin ve varislerin §ika-
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yeti iizerine iftira davaSJ. a~may1 §art kO§mazlar. Buna kar§Ihk bazl hu
kUk sistemlerinde -FransiZ kanunlarmda oldugu gibi- iftira edilenitl 
§ikaye~i olmas1 §arttlr. Binaenaleyh iftira edilen ki§i oldiigu takdirde 
§ikayet hakkl ortadan kal~ar. Lakin iftira ile, ki§ilerin aile ve yakmla
rmm §eref ve haysiyetleri rencide edilmek isten~e. bu takdirde ki
§iler kendi adlanna dava ~abilirler. Be§eri hukuk sistemlerinin oli.ile
re iftira edilmesi halinde tuttugu yol, !slam hukukundan aynd1r. iftira 
davas1, tslam hukukunda her zaman i~in, iftira edilenin ailesini ve ya
kmlanru ilgilendirir. islam hukukunun iftira davasmda, dava a~ma 
hakklru -hi~ bir kayda bagh kalmarlan- varislere tarurken ta'kib et
tigi yol; biitiiniiyle be§eri hukuk sistemlerinin oliiniin ya.~ayan yakmla
nm ilgilendirmesi halinde dava a~ma hakklm varislere tarumasma uy
gundur. Be§eri hukuk sistemleri ift iray1, islam hukUkunda oldugu glbi 
yalmzca zina ve neseb reddine hasretmezler. Bil~is ib~kasma her tiir 
kii~iiltiicii isnactda bulunan kimseleri miifteri olarak kabul eder. Hal
buki be§eri hukuk sistemlerinde iftira olarak kabul edilen hususlardan 
~ogu, iftira edilenin hayatta kalan yakmlanm ve akrabalanm ilgilen
dirmez. Fakat iftira edilene neseb reddi ve zina isnact1 §iiphesiz ki on
larm gerid.e kalan yakmlanru ve akrabalarm1 fazlasiyla ilgilendirir. Ve 
bu yiiroen d.e he§eri hukuk sistemlerinde iftira edilenin varislerine. ve 
hayatta kalan yakmlarma neseb reddi ve,.zina isnaru halinde miifteri
nin aleyhinde dava ai!ma hakk1 tan1d1:g1 soylenebilir. Dava ~maYl if
tira edilenin §ikayetine baglamak konusunda ba.ZI hukUk sistemlerinin 
tuttugu yol; islam hukukunun tuttugu yolun ayms1d1r. Frans1z kanun
lari bu meyandad1r. Aralannda MLSir kanunlarmm yer alrug1 baz1 hu
kUk sistemleri de, · iftira s~unda dava a~mak hakklm, iftira edilenin 
§ikayetine ibagll brrakmazlar. 

lslam hukUk~ulan su~lardan dogan haklan iki klsma aymrlar. Bi
risine Allah'm haklan, digerine de insanlarm haklan adm1 verirler. Bir 
cezada Allah'm hakkmm ~ogunlukta Olmasl veya tiimiiyle hakkm Al
lah'a ait Olmasl, SUQUn birinci kategoriye girmesine vesiledir. Ceza kula 
ait oldugu veya kul hakkl ~ogunlukta bulundugu hallerde de kullann 
hukuki statiisii ortaya · pkar. 

Allah'm hukllku; top1umun fayda.sm1 ve cemiyet nizarmm alaka
dar eden su~lardan dogar. tnsanlarm hukuku ise, ferdleri ilgilendiren 
su~lardan ne§'et eder. islam hukukc;ulan Allah'm ·hakklndan ·saz eder- . 
ken, bununla o hakkln ferdler veya toplum tarafmdan iskat edilemeye
cegini kasdederler. islam §eriatmda bir ceza, toplumun menfaatmm 
geregi ise; Allah'm hakkl olarak kabul edilir. 

Toplumun menfaat1; kotiiliigun ortadan kalrunlmasiru, cemiyetin 
emniyet ve giivenini saglamay1 gerektirir. Kotiiliigii topluma raci' olan 
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ve cezalandm.lmasi halinde faydas1 to,plumu ilgilendiren her sug, Allah'
m hakklru alakadar eden bir su~ olarak kabul edilir ve toplumun fay
dasmi ~lamak, kotilliigii ve zaran def'etmek i~in Allah'm ihakklru el
de etmek iizere cezalandmnak gerekir. <;iinkii cezayi Allah'm hakkl 
olarak kabul etmek, toplumun ve ferdlerin iskat1 ile cezarun iskat edi
lemeyecegini kabul etmek demektir. 

Herne kadar Islam hukuk~ulan, haklan Allah'm ve ferdlerin hak- · 
Ian diye ikiye ay1rmakta iseler de, ~ogunlukla s1rf toplumu ilgilendi
ren ve ferdlerin de hukukunu alakadar eden haklan Allah'm hakkl ola-

. rak ka;bul ederler. <;iinkii §eriatm her hiikmii, yerine getirilmekJ ve 
· uyulmak iizere konulmu§tur. Kullann Allah'm buyruklanna uymas1, 
yasaklanndan kag1rup, ~er-i ~erif'in emirlerini yerine getirmeleri Al
lah'm iizerlerindeki bir hakk1d1r. ~u halde her hiikiimde, bu baklmdan 
Allah'm hakki vardrr. Bir hiikmiin tamamen ferdlerin hakklm ilgilen
dirdigini ooylemek, dogru bir genelleme olmaz. Fakat kullarm diinyevi 
i§leriyle Ugili haklanrun ~ogunlukta oldugu kasdedilerek, kullann hak
lan diye bir srmflamaya gidilirse sahih olur. Bunun gibi Allah'm hu
kulrunu ilgilendiren her emir §iiphesiz ki ferdlerin menfaatlru da alaka
dar eder. <;iinkii ~eria;t-I Rabbani, ferdlerin menfaatm1 ger~ekle§tirmek 
iizere vaz'olunmU§tur. 

BazJ. suglarda Allah'm ve kullann haklan ayru vak'ada yer allr, 
hlrs1zllk su<;nnda oldugu gibi. HirsiZllk su~unda Allah'm hakki yani 
toplumun hakk1, su~luyu cezalandrrmakta, tecaviize ugrayanm hakk1 
da ~lman malm veya bedelinin geri iade edilmesindedir. BaZI hailer
de de -irtictad su~unda oldugU! gibi- bir su~tan tek bir hak ne§ 'et 
eder. trtid.M su~unda yalniZ bir hak vard1r o da toplumun hakkl, yani 
Allah'm hukUkudur. 

Aslmda islam hukukunda ceza.Iann verilmesiyle gerekenin yerine 
getirilmesi, Allah'm hakkl kabul edilir. Bunun istisnasi olarak baZI ce
za.Iarm uygulanmasmda ferdlerin hakk1 oldugu kaJbul edilir. Bu ceza
lar; ferdlerin hayatma ve bedenlerine kar§I yapllan saldmlara verilen 
cezalardir. Yani oldfume, yaralama ve dovme su~land1r. islam hukUku 
klsas ve diyeti, ferdlerin hakk1 olarak koymU§tur. Ferdler isterlerse bu 
haklanni kullarurlar, isterlerse vazg~erler. Haklanru kullanmaktan 
vazge~tikleri takdirde toplumun, su~lunun su~una ve sur;luluk dUl'umu
na uygun bir ceza vermesi gerekir. §u halde baz1 cezalann ferdlerin 
haklar1 olarak yerine getirilmesi; toplumun ayru su~lar i~in ba.~ka ce
zalar vermesini engellemez. islam hukulmnda ittifakla kabul edilmekte
dir ki; iftira s~und~ iki hak vard1r. Birisi Allah'm hakkl, digeri .iftira 
olunan ki§inin hakkidrr. Fakat ·fukahanm ihtilafh olduklan huslls, bu 
ikJ .hakkln hangisinin daha kuvvetli oldrwgu konusudur. Ebu Hanife; 

. if 
k 
gl 
Is 
if 

A 
k 
v 
v 
iJ 
h 
g 

k 
I 
r 
R 
v 

f 

1 

1 



· Nfir, 2'3-25) HAD!SLERLE iKUR'AN-I KERIM TEFS!R! 5841 

. iftira su~unda Allah'm hakklm kullann hakkmdan daha fazla olarak 
kabul eder. Ve su~u Allah'm hakkml alakadar eden bir su~ olarak de
gerlendirir. Baz1 Hanefi fakihleri i.se iftira SU\!unda Allah'm ve insa.n
lann hakk.I bulundugunu, fakat ag1rllgm insanlarm tarafmda oldugunu 
ifade ederler. 

tmam §afii ve Ahmed tbn Hanbel i.se iftira sw;unda; kul hakkmm 
Allah hakk.Indan daha fazla oldgunu kabul eder ve su<;:u insanlarm hak
kml alakadar eden bir su~ olarak degerlendirirler. imam Malik ise da
va ac;Ilmazd.an once kul ,hakkrmn Allah hakklndan fazla oldugunu, da
va a~lldlktan soma ise Allah hakkrmn kul hakklndan fazla oldugunu 
ifact.e eder. o halde imam Malik'e gore su~; §ikayetten once insanlarm 
huklikunu ilgilendirmekte, §ikayetten sonra i.se Allah'm hukukunu n
gilendirmektedir. 

§afii ve Hanbel, kul hakkmm daha ag1r ibastlgm1 soylerken; kulun 
kendi hakkma toplumdan daha fazla muh~ oldugunu belirtirler. Ebu 
Hanife ise topl'llmun hakk1m ferdin hakklndan daha on~ allrken; b'll
nunla toplumun hakkmm korunmas1m hedef allr. Ona gore kulun hak
krmn agrr lbast1grm kabul etmek, toplumun hakkmm heder edilmesine 
vesile olabilir. 

Devlet reisi hem ferdlerin hem de toplumun vekili oldu.gu i~in, hem 
ferdlerin hem de toplumun haklanm almakla gorevlidir. 

iftira su~unda iki hukUktan 'birini digerinden fa.zla kabul etmenin 
baz1 onemli neticeleri vardrr ki, bunlan §Oylece s1ralayabiliriz: 

a - insanlann hukUkunun Allah'm hukukundan daha fazla, oldu
gunu soylemek; iftira su<;:undan dogan hakkm; varislere miras yoluyla 
~tikal etmesine vesile olur. Qfulku miras kullann hukukunda caridir. 
Allah'm hakkmm Jrullann hakkmdan daha fazla oldugunu soyleyenler 
i.se; dava a<;:ma hakklmn varislere intikalinin sOZ konusu Olmayacagml 
belirtirler. 1ftir3. haddi her ne kadar insanlarm menfaat1 i<;:in konu§ul
:mll§Sa da, Allah'm hakk1 oldugunu ·ifade ederler. 

Onlara gore kullar, mal ve mal ile alakall olan huslislara malik 
olurlar. Dava a~mak hakk1 i....~ bunlardan herhangi birisine dahil degil
dir. 

b - Ebu Hanife gibi Allah hakkm1 kul hakkmdan fazla sayanla
ra gore; iftira edilen ~inin, su~n subutundan sonra miifteriyi affet
me yetkisi yoktur. §ayet affederse bu affl ibatlldrr. Qiinku iftira haddi, 
Allah'm haklanndan bir hakt1r. Ferdlerin veya toplumun diger haklar 
gibi onu affetme ve iskat hakk1 yoktur. 

§.atii ve Hanbel gibi Allah hakkrmn kul hakklndan fazla oldugu
nu s6yleyenlere gore; iftira edilen, haddin uygulanm.asl ~ma kadar if
trra edeni affedebilir. Affettigi takdirde badd saklt olur. Ancak iftira 
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su~u hadd cezasma hiikmolunan ibir su~ ise ve iftira edilenlerin sayun 
birden fazla ise haddin saklt olmasl i~in tiim iftira edilenlerin affetme
si gerekir. Bir klsnn affedip bir klsnn affetmezse, affed.ilenlerin affma 
binaen hadd saklt olma:z. 

imam Malik'in af konusunda degi§ik gorii§leri vard1r. Birinciye 
gore affm caiz oldugunu soyleyenler sarih veya zillllli aff1 cruz goriir
ler ve af ile iftira edilenin dava a~ma hakklmn saktt oldugunu belir
tirler. 

tftira Su~unun Delilleri 

!ftira su~u a§agtdaki yollarla isbat edilir: 
1 - ~ahidlerin ~ehftdeti : 

!ftira su~unda; sw;un isbatl i~in zina suc;:undaki §aihidlerde ara
nan; aktl, biilllg, hafl.Za, konu.§abilme, adalet, miisliimanllk, akraba. ol
mama.k; dii§man olmamak, tohmet altmda bulunmamak gibi §artlar 
aramr. Keza iftira su~unda §ahidlerin, erkek ve asli §ahid olmalan §art
tiT .. "BU. hususta zina ile ilgili §ehMet konusunda geni§ bilgi vermi§tik. 

· ·$ahidlerin sayts1: ithamm isbatrm ilgilendiren husllslarda iftira 
vak'asmm i~bati i~in miifterinin aleyhinde iki §ahidin §ehadeti kafi
dir. Fak~t ithannn reddini ilgilendiren husllslarda iftira ile itham olu
nan ki§inin, a§agtdaki yollardan birini izlemesi gerekir: 

a - iftka olaym1 inkar edip iftiranm vaki' olmadlgma clair -mu
ayye~ ·bir say1 ile smHll olmakstzm- diledigi kadar kadm ve erkek §a
hidler"'' getirmelidir. 

b - fftira edilenin, iftiramn dogrulugunu iddia edip savunmanm 
desteklenmesi i~in iki erkek veya bir erkek iki kadm §ahid getirmesi 
kafidir. 

: c - !ftira edenin, iftirastmn dogrulugunu isoot ed.ebilmek 1~m 
dort §ahidin getirilmesi gerekir. Bu §llhidlerde aranan nitelikler, zina 
su~unun isbatl i~in ~id olacaklarda aranan niteliklerin aymdtr. sa
deee iftira -eden ki§inin, dort §Midden birisi olmamas1 gerekir, \!iinkli 
o §ahid saytlamaz samk saytllr. 

d - Koca, kansma iftira ettigini itiraf ederse; kar1S1m la'netle§
meye \!agmr. Ebu Hanife'ye gore; miifteri iftirasmm dogrulugunu, ken
disinden ba§ka dort §ahidin §ehadeti ile isbat eder. Eger §ahidler ifti
ranm dogrulugunu ifM.e ederlerse; ---"§ehadet eski bir zinaya dair ise
iftira edilene zina haddi vurulmaz. Qiinkii Ebru Hanife'ye gore §ehadet; 
dava ~1lmazdan once kabul edilmez. Fakat iftira su~unda onceligin hi~ 
bir etkisi &Oz konusu degildir. ·Qiinkii iftira SU\!unda dava ~1lmas1 §art
ttr. Bu yiizden dava a\!tlmazdan once §ehactet yapmak miimkiin olma-
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yacag1 itrin davadan once §ahidlik kabul edilmez. Dava iftira edilenle
rin kendi ozel nedenleri ytiziinden geciktigi siirece §ahidleri nitrin §e

h.Adet etmedin? diye itham etmeye gerek kalmaz. ~ehMetin gecikmesi, 
zina ve i~ki sutrunda oldugu gibi kin ve dii§manllk ithann anlannna 
gelmez. Qiinkii bu iki su~a davamn atrllmasi §art degildir. iftira su~un
da §ehadetin, ayru mecliste yap1lmas1 §arttlr. Hakimin hakime, §ahidin 
§ahide §ehacteti caiz degildir. 

2- ikrar: 

tftira sutru, iftira edenin ikran ile sabit olur. tftira eden, iftira edi
lene iftita etmek kasd1m gi.ittii,gunii ifade eder. 1krarda say1 §art1 yok
tur. Mahkeme huzurunda bir defa yap1lan ikrar kafidir. Ebu Hanife'ye 
gore; ikrar mahkemenin di§mda cereyan ettigi takdirde, iftira sur;la
nnda ikrar yaplldlgma dair §ahidlik caiz degildir. <;iinkii iftirada. ikra
.rm inkan bir deger ifade etmez ve ikrardan riicu' olarak kabul ejilmez. 
iftira sutrunda ikrardan ri.icu'un hadd iizerinde bir te'siri yoktur. <;iinkii 
iftira haddi bir yandan kullarm hakklm ilgilendirir. Kullarm hakk1 ise 
sabit olduktan sonra -kiSasta oldugu gibi- ri.icu ile sak1t olmaz. 

imam Ahmed'e gore; ikrardan ri.icu' kabul edilmez. Mali konularda 
oldugu gibi, iftira S>Utrunda da sarho§ken yap1lan ikrarlar sahihtir. <;iin
ki.i iftira su~unda hak, kullarm hakkldlr. Hanefi mezhebinde ittifakla 
kabul edilmektedir ki; iftira su~unda hakim; bilgisine dayanarak hii
kiim verebilir. Ancak bu bilgi, hiikiim yerinde ve amnda olma.lldu. La
kin Hanefi fakihlerince mahkeme anmqa ve mahallinde olmayan bilgi
ye dayah hi.ikmiin cai'z olup olrnayacagl konusu ihtilatlldlr. 

3- Yemin: 

tmam ~ruii'ye gore; if·tira sutru ba§ka bir delil bulunmad1g1 takdir
de iftira edilenin yemini ile isbat oiunur. i'ftira edilen ki§i, iftira ede
ni yemine davet eder, iftira eden ki§i yeminden imtina' ederse, bu im
tina yi.iziinden iftira ettigi sabit olur. 

imam ~atii'ye gore; iftira edenin elinde, iftirasmm dogrulugu hu
sU.sunda iftira edilenin yemininden bll.ika bir belge bulunrnazsa, iftir~ 
eden de ifttra edileni yemine davet edebilir. Bu takdirde iftira edilen 
yeminden ka~m1rsa; iftira sahih o1ur ve iftira edene hadd vurulrnaz. 
imam ~fii haddler konusunda iftiranm dl§mda yemine ba§ vurmaYI 
ka:bul etmez. Sadece iftira sutrunda kabul eder. <;iinkii iftira sutrunun 
haddi, kullann hakk1d1r ve ikrardan ri.icu' batlldu. Yeminden ka~m
mak ise ikrar mesabesindedir. Oteki haddlerde ise imam §afii yemine 
ba§vurmay1 kabul etmez. <;i.inkii o haddler; hem Allah'm hakk1d1r, hem 
de o haddlerde ikrardan donmek sahihtir. 
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Hanefi mezhebinde baz1 fakihler yemine ba.§vurmaYJ kabul eder
ken, baz1lan kabul etmezler. Yemine ba~vurmay1 kabul edenler, iftira 
su{!unda kullarm hukuku bulundugunu nazar-1 i'ti·bara ahrlar. Fakat 
yemine b~V'1lffila.Yl kabul edenlerden kimisi yeminden imtina.' halinde 
haddi ongoriirken, kimileri de hadd yerine ta'ziri ongoriirler. Yemine 
ba:.§vurmaYl kabul edenler ise, iftira haddinin Allah'm hakk1 oldugunu 
ve Allah'm hakkmm {!Ogunlukta bulnndugu husfu;larda yemin ve im
tina' ile hiikiim verilemeyecegini ifade ederler. 

tmam Malik ve Hanbel ; iftira su{!unda yeminle isbata cevaz. ver
mezler. Onlara gore iftira eden veya edilenin, birinin digerini yemtne 
davet etmesi cruz degildir. Ahmed ibn Hanbel'in iftinl SU{!Unda yemin
den imtina.' halinde hiikiim verilebilecegine dair eski bir gorii~ii vardLr. 
Fakat Hanbeli me:thebinin umUmi gor~ii uyarmca, mal ve mal me
sabesin~e olan husfu;larm d1§lllda yeminden imtinaya binaen hiikiim 
verilemez. 

tfth·a Su~unun Cezas1 

iftiranm iki cezasi vardlr : 
a - Birinci ve asli ceza sopad1r. 
b - ikinci tebai ceza; §ehadetin kabul edilmemesidir. 
Her iki cezanm ash, Yiice Allah'm §U ayet-i celile'sine dayarur. «if

fetli kadmlara iftira a tan, sonra da dort §ahid getiremeyenlere seksen 
degnek · vurun, ebediyyen onlarm §fl.hidliklerini kabul etmeyin. t.~te on
lar fas1klarm ta kendileridir. Meger ki bundan sonra tevbe edip 1shlh 
olalar, §iiphesiz ki Allah, Gaflir'dur, Ra;him'dir.» (Nur, 4-5) . 

Sopa cezas1: iftira su{!unda sopa cezasmm miktan seksen degnek
tir. Sopanm yerine b~ka bir §ey gec;mez. SaYlYI azaltmak miimkiin de
gildir. Devlet reisinin sopa cezasrm affetme hakk1 yoktur. !ftira edile
ne gelince; baz1lanna gore, affetme hakkl vardlr, bazllarma gore yok
tur. 

~ahadetin kabul edilmemesi: islam hukukc;ulan arasmda ittifak
la kabul edilmektedir ki ;iftira eden ki§inin, iftira haddi ile birlikte §a
hidligi de ka;bul edilmez. Qiinkii Yiice Allah, bu noktada §(lyle buJ'Ur
maktad1r: <eVe onlarm §ahidligini ebediyyen kabul etmeyin.» (Nur, 4). 

Lakin fakihler, tevbe halinde §ehadetin kabul olup olmayacag1 ko-
nusunda ihtilaflld1rlar. Ebu Hanife'ye gore; tevbe de etse iftira ede
Vin §ahidligi' kabul edilmez. imam ~afii, Malik ve Ahmed 1bn Hanbel'e 
gore; tevbe ederse iftira edenin ~ehooeti kabul edilir. Fukaha 'nm bu 

. konudaki i:htilatmm esas1; Yiice Allah'm §U hiikmiiniin; tefsirindeki 
farkll anlaYI§trr: «Meger ki bundan sonra tevbe edip 1slah olalar.» (Nur, 
20) Buradaki istisnanm, zikrolunan en yakm konuya gittigini si:iyl~-
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yenler, tevbenin fasikllgi ortadan kalduacagim ve ~ehadetin kabul edi
lecegini belirtirler: «Ebediyyen onlann §ahidligini kabul etmeyin. i§te 
onlar, fas1klarm ta kendileridir. Meger ki bundan sonra tevbe edip lS· 
lah olalar.)) (Nur, 21) Onlara gore bura:daki tevbe, en yakm olan fa
Sikllga raci'dir. fstisnanm bir onceki ciimleye raci' oldugunu s6yleyen
lere gore; tevbe, hem fas1kllk durumunu kaldurr, hem de §ehadetin ka
bul edilmemesi halini. Ehu Hanife ve Malik'e gore; iftira eden ki§inin 
~arudligi, ancak hadd vurulmas1yla ortadan kalkar. imam ~ii.fii ve Han
bel'e gore; suc;un aleyhinde siibutu ile birlikte, miifterinin §ehadeti ka
bul edilmez. Yani hadd vurulmasa dahi iftira ettigi dogruland1g1 siirece 
§ehacteti kabul edilmez. 

Cezalar birden fazla olur:sa, ya hepsi iftira suc;unun cezas1 olacak 
veya iftira ile birlikte hepsi ba§ka suc;larm cezas1 olacaktir. Her iki hal
de suc;lar a§agidaki §ekilde tedahiil eder: 

tftira suc;,unun tedahiilii konusunda ihtiliif vardir. imam Malik ve 
Ebu Hanife'ye gore; iftira suc;lan, infaz vaktine kadar tedahiil eder. 
Mesela bir kimseye birden fazla iftira eden k~i, hepsi ic;in bir hadd ce
zasma c;arptmllr. 0 ana kadar i§ledigi fiiller, ister bir tek ki§iye ister 
bin;ok ki§iye kar§I o}sun farks1zdlr ,ister tek kelime ile iftira etmi§ ol
sun ister birc;ok kelimelerle, ister bir giin ister degi§ik giinlerde iftira 
etmi§ olsun. Hadd vurulduktan sonra tekrar bir ki§iye iftira ederse ye
niden hadd vurulur. imam Malik ve Ebu Hanife; her ne kadar bu hu~ 
slista. ittifak etmi§lerse de, cezasmm infaz1 esnasmda birine iftira eden 
kimsenin durumu konusunda farkh gorii§ler serdetmi§lerdir. 1mam Ma
lik'e gore; iftira, birinci suc;un haddinin c;ogunun infazmdan sonra i§
lenmi§se, birinci hadd tamamlanml§ olur ve ikinci iftira suc;u ic;in ka
mil hadd gerekir. ~ayet birinci sugun haddinin az 1bir klsnnmn infa
zmdan sonra, ikinci iftira suc;u i§lenmi§se; yeni iftira suc;u ic;in yeni 
bir hadd gerekir ve birinci hadden kalan klSim ikinci haddin ic;erisine 
girer. Yahut ta bir ba§ka mana ile yeni iftira suc;u ic;in eski iftira su
c;undan dolayi vurulan hadd kadar kls1m vurulur. Buradan anla§Illyor 

. ki; imam Malik, infazm ba§lamasmdan soma haddin ekseriyeti infaz 
edilmi§lse tedahiilii kabul etmezken; haddin az bir k1sm1 infaz edilmi§
se, geriye kalan kiSrmmn ikinci hadde dahil olacag1m kabul etmekte
dir. Ebu Hanife'ye gore; hiikmiin infaz1 tamamlanmadigi siirece ---ge
riye kalan hadd isterse bir sopa olsun- suc;lar ic; ic;edir. Mesela iftira 
eden k~iye yetmi§ dokuz so.pa vurulsa, sonra bir kez daha iftira etse, 
ancak son bir ropa vurulur, c;iinkii suc;lar ic; ic;e girmi§tir. 

imam ~afii 'ye gore; bir §ahsa birden fazla iftira edilmesi halinde 
-iftira haddi vurulmaroan once ise- suc;lar ic; ic;e girer ve hepsinin 
yerine bir tek hadd vuxulur. Bir topluluga iftira edilirse, iftira her bi-
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rine teker teker yoneltilmi§ oldugundan hepsi i~in bir tek hadd icabe
der.IHaddler ne kadar ~ok olursa. olsun tedahill sOrl. konusu olmaz. Eger 
bir topluluga lbir tek sbzle iftira edilmi§Se bu noktada iki go~ vardlr. 
Onceki gor~ sabipleri, bir tek haddin gerekecegini ifacte ederler. <;un
ku iftira kelimesi bir kelimedir, bu yiizden bir tek had.d gerekir. Son
raki ~gor~ taraftarlan ise, topluluktan her biri i~in bir h&ld gerekece
gini ileri surerler. <;unku teker teker iftira ile ferdlerin utanma ve ar 
duygusu ili§tiril:rni.§tir. Bu yuzden her biri i~in bir hadd ica!beder. ~afii 
me:zhebinde amel edilen gor~ budur. !ftir'a ifMesin~e kullantlan keli
me; iki ki:§.i.ye muteveccih bir kelime ise, (bir adamm kansmm bir er
kekle lbirle§tigine dair iftira edilmesi gibi) bazJ.larma gore; mufteriye 
iki hadd vurulur. Qiinku iki ki§iye iftira etmi~tir . Diger barl.llanna gore 
mufteriye bir tek hadd gerekir, ~tinkti b1r .tek zina atf1 s6z konusudur. 
imam Ahmed'e gore ; bir ki§i biT ~ahsa bir k~ kere iftira edecek olursa, 
her biri i~in hadd vu.rulmadlgt sfuece -is~r bir tek zina isnactmda bu
lunsun, ister bir~ok zina isnactmda lbulunsun- tek bir hadd vurulur. 
Bir topluluk, birk~ kelime ile iftiraya muha,tab olursa; her biri i~in 
ayn bir hadd gerekir ve bu takdirde haddlerin tedahtilu .sOz konusu ol
maz, ~iinku hadd insanlann hakkldlr. Bir ~i bir adarna; ey iki zani
nin oglu, derse o tek kelime ile her ikisine iftira etmi~ olur. Sc-yledigi 
ki§ilerin her ik:isi de olm~ bu hak ~ocuklanna g~e[" ve ikisi i~in yal
mz hir hadd icabeder. Bir ki§i : Ey zani oglu zani, . derse; hem ogula 

· hem de babaya iftira et:rni.§ olur. Muhatabm babas1 sag ise her biri i~in 
ayn ayn hadd gerekir. «Ey anasl zani, kendisi zani» denmesi hali de 
·boyledir. Anne hayatta ise her ikisi i~in de hadd vurulur. Eger olu ise 
bir tek hadd vurulur. Bir ki§inin muhatabma; falanca ile zina ettin, 
demesi her ikisi i~in de -bir. kelime ile- iftira demektir. 

!mAm Malik'e gore; iftira su~unun haddi, i~ki haddi ile tedahtil 
eder. Qtinkii her ik:isinin geregi de 'birdir, her ikisi i~in de seksen sopa 
icabetmektedir. iki SU\!tan birisi i~in hadd vurulunca digeri sB..ktt olur. 
Haddin infazt esnasmda yalruz biri kasdedilmi~ olsa da, suc;lunun sonra 
i~ki i~tigi veya iftira ettigi sabit olmas1 halinde vurulan hadd kafi gelir. 
Oteki tic; mezheb iin.irm; iftira haddi ile ic;ki haddinin tedahiilu halin
de imam Malik'in gorii§iine katllmazlar. Onlara gore; iftira haddi di
ger haddlerle tedahii] etmez, isterse katl vak'as1 Allah'm hukftkunu 
ilgilendiren bir oldurme olsun -evli zaninin recmi gibi- .tsterse kul
larm hukftkunu alakadar eden bir oldlirme olsu:n -klsas gibi- iftira 
haddi Oliim cezas1 ile birlikte ve aynca infaz olunur. Glum cez3.sl oldu
gu takdirde once iftira haddi vurulur, sonra olduriiliir. <;unku iftira 
haddi insanlarm hakk1d1r, insanlarm hakkmda, - Ebu Hanife ve Han
bel'e gore-- mUsa.maha gosterilmez. Hem iftira haddi utanma duygusu-
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nun def'i i~in konmm~tur, kiSas yoluyla oldtirme bu duyguyu ortadan 
kaldmnaz. 

Cezarun infaz §ekli: Bu busU.sta zina konUSIUildaki sopa cezasmm 
infaz ~ekliyle iftira su~unda ozel olarak soz konusu edilen klsunlara 
baklmz. 

Cezay1 iskat eden hailer: 
a - ~ahidlerin §ehadetten riicu'u 
b - tftira edilenin iftira. edeni tasdiki 
c - Yalmz Ebu Hanife'ye mahsfls ol.rnak iizere iftira edilenin kendi 

§ahidlerini yalanlamas1. 

imam M.a.lik'e gore; iftira edilen, §ahidleri dinlemezden once yalan
larsa, §ft.hidlerin ~ehadeti dinlenmez. ~ahidlerin §ehactetinden sonra ya
lanlarsa, o zaman s6ziine iltifat edilmez. 

d - Htikmiin infazmdan once §ehadet ehliyetinin butlam. Bu ~rt 
da Ebu Hanife'ye mahsustur. Qiinkti ona ·gore genel kaide; htikmiin 
intaz1 hiikiimden ·bir ~ooliimdiir. (Abdtilkadir Udeh, islam Ceza Hukuku, 
III, 385-416) 

-oOo---

26- Kotii kad1nlar; kotii ei1keklere, kotii erkekler de, 
klotii kai<hnlara yak1~1rlar. iyi kad1nlar; iyi erkeklere, iyi 
erkekler de; iyi kad1nlara yak1~1rlar. Bunlar, onlann soy
Iediklerinden uzakt1rlar. Ve onlar ic;:in; magfiret, comert<;:e · 
verilmi~ bir nz1k vard1r. 

Kotli KadmlaJr ve Kotii Erkekler 

ibn Abbas der ki: Kotti. sozler kotti erkeklere, kotti erkekler de kotti 
50zlere lay1k.trr. iyi ·.sOzler iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi (temiz) s6z
lere yara§Irlar. Bu ayet-i kerime, Hz. Ai§e ve ifk ehli hakkmda nazil ol
mU§tUT. Mucahid, Ata, Said tbn Ctibeyr, ~a'bi, Hasan tbn Ebu Hasan 
el-Basri, Habib :tbn Ebu SS.bit ve Dahhak'tan da bu ~1klama rivayet 
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edilmi§tir. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§tir. ibn Cerir bu a~lida·
manm tevcihini §5yle yapar: Qirkin soz elbette insanlardan kotiiliik eh
line, iyi s6z de insanlardan iyi, temiz. olanlara ya~1r. Miinaflk.larm Hz. 
A~·ye isna.ct etmi§ olduklan soze asimda kendileri daha lay1ktlrlar. Hz. 
Ai§e ise ma'sumiyete ve temizlige onlardan daha <;ok layikt1r. Bu se
beple Allah Teala: «Bunlar, onlarm soylediklerinden uzaktlrlar.» bu
yurm~tur. 

Abdurrahman ibn Zeyd !bn Eslem de §6yle diyor: Kotii kadmlar 
kotii erkeklere, kotii erkekler de katii kadmlara yara§Irlar. Aym §ekil
de iyi kadmlar iyi erkeklere, temiz erkekler de temiz kadmlara layik
tirlar. Aslmda. bu a~1klama da, daha onceki soze donmektedir. ~oyle 
ki: §ayet Allah T'eala, Hz. Ai§e'yi Allah Rasulu (s.a.)nun harunn kllnu§
sa bu ancak onun temiz, iyi olmasmdand1r. Zira Hz. Peygamber (s.a.), 
temiz insanlarm en temizidir. §ayet Hz. Ai§e kot'U olmu:1, olsaych, ne 
§er'an ve ne de takdiren Hz. Peygamber ·(s.a.)in e§i olmaya uygun dii§
mezdi. Bu sebeple Allah Teala: <<Bunlar, onlarm s6ylediklerinden uzak
tiTlar.» lfk ehlinin ve dii§manlarm soylediklerinden uzaktular. <<Ve on
lar i~in; (ifk ehlinin s6ylemi§ olduklan yalan sebebiyle) magfiret, (Al
lah katmda Nairn cennetlerinde) come~e verilmi§ bir TIZik vardlr.» 
buyurmU§tur. Bu, Allah Rasulu (s.a.)ntin harummm cennet ehlinden 
olacag1 va'dini i~ermektedir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Biz.e Muhammed ibn Miislim'in ... Yahya 
tbn el-=Cezzar'dan rivayetinde o, ~yle anlat1yor: Useyr ibn Ca:bir, Ab
dullah lbn Mes'ud'a geldi ve; bugiin Velid ibn Ukbe'nin h~uma giden 
bir soziinii biittim, dedi. Abdullah §6yle dedi: Mii'min bir k~in kalbin
de temiz olmayan bir kelime varsa bu, onun g~crsiinde dolamr, 
sars1llr, ycrle§mez ve nihayet onu telaffuz ettiginde yarunda olan bi
risi i§itir, onu dii§iiriir ve kendisine mal eder. Giinahkar bir ki§inin kal
binde temiz bir kelime varsa bu, onun gogsiinde dolamp durur, yerle§
mez ve nihayet onu telaffuz eder de, yamnda olan birisi i§itip dii§iiriir 
ve kendine mal eder. Sonra Abdullah; <<Kotii kadmlar; kotii erkeklere, 
kotii erkekler de; kotii kadmlara yakl§Irlar. iyi kadmlar; iyi erkeklere, 
iyi erkekler de; iyi kadmlara yakL§J.rlar.» ayetini okumu§tur. A!bdullah 
ibn Mes'Ud'un bu sc·zii tma.m Aluned'in Miisned'inde merfu' olarak ri
vayet etmi§ oldugu §U. hadise benzemektedir. Hikmeti i§itip de i§ittigi~ 
nin en kotiisiinii nakledenin misali; 'bir adam gibicUr ki o, bir siirii sa
rubine ·gelir ve; bana kesilebilecek ;bir koyun ver, der. Siirii sa.hibi: Git 
ve dilediginin kulagm1 tut (ve al), der. Adam gidip siiriiniin kopeginin 
kulagm1 yakalar. Ba§ka bir hadiste de hikmet mii'minin yittigidir. Onu 
nerede bulursa ahr, buyrulmu~tur. 
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27 - Ey iman ede.nler; evlerinizden ba~ka evlere, sa
hipleriyle ah~kanhk kurup selam vermeden girmeyin. Bu, 
sizin i<;in daha hayrrhdrr, olur ki iyice du~iinursiinuz. 

28 - Eger orada kimseyi bulamazsan1z; size izin veri
linceye kadar ic;eri girmeyin. ~ayet size; doniin, denilirse, 
doniin. Bu. sizin ic;in daha temizdir. Ve Allah yaptlklariniZl 
bilir. 

29 - ic;inde menfaatin1z bulunan ve oturulmayan bo~ 
evlere girmenizde bir veba.l yoktur. Ve Allah ac;1ga vurtlu
gunuzu da, gizlediginizi de bilir. 

Evlere Girl§ Adab1 

Bunlar ~er'i edeblerdir. Allah Teala bunlarla inanan kullanm ter
biye etmektedir. Bu, bir yere girme husiisunda izin isteme Mabi<llr. Al
lah Teala inananlara, evleri dl§mdaki evlere girmeden once izin isteyip 
bu izin istemeden sonra bir de ( o ev ah!Uisine) selam vermdik~e girme
melerini emretmi§tir. K~inin (kendi evi olmayan) bir yere girmek i<;in 
ii<; kere izin istemesi gerekir. ~ayet ona izin verilrse ne rua degilse ge
ri di:iner. Nitekim sahih bir hadiste §6yle anlatlllyor : 

Tefsir, C : XI ; F 36i 

··-~~--~--~--------
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Ebu Said el-Hudri'Qen nakledili1· ki o §Oyle anlatlyor: Ansar'm mec-

. lislerinden birindeydim. Birden Ebu Musa ~1kageldi. KorkmU§ gibiydi, 
dedi ki: u~ defa omer'in yanma girmek i~in izin istedim, bana izin veril
medigi i(_;in geri dondfun. Orner: Yamma girmekten seni alakoyan ne
dir? diye sordu, ben de: Girmek i~in u~ defa izin istedim, bana izin ve
rilmedi, ben de dondtim. Allah Rasulti (s.a.): Sizden birisi ti~ defa izin 
ister de izin verilmezse geri dons tin, buyurdu, dedim. Orner: Allah 'a 
yemin ederim ki bu soztine deli! .getireceksin, dedi. i~inizde bunu Hz. 
Peygamber (s.a.)den duyan kimse yok mu? 

t}ibeyy llin. Ka'b : Allah'a yemin olsun ki seninle kavmin en kuc;tigti 
gidecek, dedi. Kavmin en kti\!tigu bendim. Kalklp onunla gittim ve 
Omer'e Hz. Peygamber (s.a.) in ooyle s6ylemi§ oldugunu haber verdim. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrezzak'm ... Enes'den -veya bir 
b~kasmdan- rivayetine gore; Allah Rasill.ti (s.a .) Sa'd !bn Ubade 'nin 
yan!na girmek i~in izin isteyip : Allah'm selam1 ve rahmeti senin tizeri
ne olsun, deini§ti. Sa'd: Allah'm selann ve rahmeti senin de tizerine ol
sun, dediyse de, Hz. Peygamber (s.a.) i§itmeyip ti~ kere selam verdi. 
Sa'd tic; kere Allah Raslllti (s.a.)ntin selannna kar§Ihk verdi, fakat ona 
i§ittirmedi. Hz. Peygamber (s.a.) dondti, Sa'd da pe§inden gitti ve: Ey 
Allan'm elc;isi, anam ba;bam sana feda olsun. Sen hangi selann vermi~
sen, i§te o kulag1mdadJ.r ve muhakkak ben senin selamma cevab ver
d~ ve fakat sana i§ittirmedim. istedim ki senin selam ve bereketinden 
c;ogvna nail olaYiffi, dedi. Sonra Allah Rasill.u (s.a.)nu eve davetle ona 
uzdm kurusu takdim etti. Hz. Peygamber yeyip bitirdigi zaman: Sizin 
yemeginizi iyiler yesin, size melekler dua etsin ve yanmlZda oruc;lular 

. iftar etsin, diye dua buytUrdu. Ebu Davlld ve Nesei 'nin Ebu Amr el-Ev
zai kanahyla ... Kays ibn Sa'd lbn Ubade'den rivayetlerine gore; o, §(ly
le anlatnn§: Allah Raslllti (s.a.) bizi evimi.zde ziyaret edip: Allah'm se
larm ve rahmeti sizin tizerinize olsun, buyurdu. Sa'd, hafif bir sesle se
lannna cevab verdi. Ben: Allah Raslllti (s.a.) ne izin vermeyecek misin? 
dectim. B1rak da 'bize c;ok seh\.m versin, dedi. Allah Rasill.u (s.a.) : Al
lah'm selan:u ve rahmeti tizerinize ol.sun, buyurdu. Sa'd hafif bir sesle 
selamma cevab verdi. Sonra Allah Raslllti (s.a.): Allah'm selam ve rah
meti sizin tizerinize olsun, buyurdu. Sonra da dondii. Sa'd pe§ine dti
§Up: Ey Allah'm elc;isi, §tiphesiz ben senin selam vermeni istiyor ve bi-
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ze selarm <;ogaltman i<;in hafif bir sesle selam veriyordum, dedi. Allah 
Rasulii (s.a .) onunla beraber don up geldi. Sa' d. Allah Rasulti (s.a. ) ne 
y1kanacak su getirilmesini emretti ve Hz. Peygamber yikandl, ·sorua 
ona zaferan - veya revs- ile boyanrm§ ibir elbise verdi de, Allah Rasillti 
(s.a.) onu sarmdl. Daha sorua Allah Rasillti (s.a.) ellerini kaldlnp §Oy
le dua buyurdu: Ey Allah'1m, salatm1 ve rahmetini Sa 'd ibn Uoode aile
si tizerine kll. Sonra Allah Rasill,ti (s.a.) yemek yedi, gitmek istedigi 
zaman Sa'd, tizerine kadife ortillmti§ bir merkeb getirtti. Allah Rasu
lii (s.a .) bu merkebe bin::li. Sa'd: Ey Kays, Allah Rasulii (s.a.) ile bera
ber git, dedi. Kays der ki : Allah Rasulti (s.a.): Merkebe bin, buyurdu. 
Ben kabul etmedim. 0 : Ya biner veya geri donersin, buyurdu. Ben de 
geri dondtim. Bu hadis, ba§ka bir kanaldan da rivayet edilm~ olup, 
ceyyid ve kuvvetli bir hadistir. En dogrusunu Allah ibiltr. 

Bilinmelidir ki bir ev halkm.dan girmek i<;in izin isteyen ki§inin, 
kapmm kar§Ism~ yiizii kap1ya doniik olarak durmamas1, kapmm sa
gmda veya. solunda durmas1 gerekir. Zira Eoo Da.vud'un, Mtiemmel tbn 
Fadl el-Harrani kanahyla ... Abdullah ibn Biisr'den rivayet etmi§ oldu
gu bir ha.clise gore Allah Rasulti (s.a.). bir kavmin kap1sma geldigi za
man kapmm kar§Ismda yi.izti kap1ya dontik olarak durmazd1. 0; kapl
nm sag veya sol tarafmda durur: Selam size, selam size, derdi. Bunun 
sebebi §udur: o gunlerde evlerin kap1larmda ortiller yoktu. Hadisi sa
dece Ebu Davud rivayet etmi§tir. Yine Ebu Davud'un Osman tbn Ebu 
~eybe ve Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla.. . Htizeyl'den rivayetine 
gore bir adam -R.ivi Osman bunun 'Sa'd oldugunu wyler- gelip Hz. 
Peygamber (s.a.)in kap1smda izin istemek iizere durdu. Kapmm kar§I
sma -Osman kap1ya dontik olarak diyor- dikildi. Hz. Peygamber (s.a.): 
~oyle "dur, izin istemek ancak bakmaktamhr (bakmamak i~in izin is
tenilir). buyur::lu. ffibu Davud et-Tayalisi hadisi s .ufyan es-Sevri kana
hyla ... Sa'd'dan, o da Hz. Peygamber (s .a.)den rivayet eder. Hadisi Ebu 
Davud onun hadisinden rivayet etmektedir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Allah Rasulti (s.a.)nden rivayet 
edildi,gine gore; o, §Dyle buyurmu§tur: Bir kimse izinsiz olarak sana 
muttali' olsa (seni ev halinde gorse) sen de ona bir tru} atlp goziinti <;I
karmi~ olsan sana herhangi bir gtinah olmazd1. Bir toplulugun ~u'be 
kanahyla ... Cabir'den rivayetle tahric ettiklerine gore; o, §6yle anlati
yor: Babarmn iizerinde alan bir bor<;tan dolay1 Hz. Peygamber (s.a .) e 
ge~ ve kapiSrm ~alm1§t1m. Kimdir o? diye sordu. Ben: Benim, dedim. 
Ho§lanmadiguu telirtmek iizere: Benim, benim .. . 1buyurdu. Bu §ekilde 
konU§mak (kendini bu §ekilde tan1tmak) Allah Rasulii (s.a. )niin ho 
§una gitme~tir. Zira ki§i , adlru veya me~hur oldugu kiinyesini a~lk

c;a soylemedikc;e bu sesin sahibi bilinmez. Degilse herkes kend1smi : 
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Benim, diye tamtahilir. Ancak bununla ayette emredilen unsiyyet ve 
ev ahalisine ISmmaktan ibaret alan izin istemeden kasdedilen gaye ta
hakkuk etmi§ olmaz. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, ayetteki seslen.me 
anlanuna olan (...r'l.:!:.... :11) fiilinin , izin istemek anlamma oldugunu 
soyler. Bir \!Oklan da bi:iy'le soylemi§tir. ibn Cerir'in :tlm Be§~ar kana
hyla ... «Ey iman edenler ; evlerinizden ba§ka evlere,, sahipleriyle ali§
kanh.k kurup selam vermeden girmeyin.)) ayeti hakkmda ibn Abbas.'
tan rivayetine gfue; o, §oyle demi§tir: Bu (seslenip sahiplerine selam 
vermeden anlamma gelen kuaeti) yazamn bir hatasmdan ibarettir. 
Ayet: izin isteyip sahiplerine selam vermeden .. . §eklinde olacaktlr. tbn 
Abbas'm bu sozunu HU.§eym de Ebu Bi.;r Ca'fer ibn iyaz'dan rivayet et
mi§tir. Bu haberi Muaz. ibn SUleyrllim, Ca'fer ibn iyaz.'dan, o Said'den, 
o da ibn Abbas'tan yukardakine benzer §ekilde rivayet eder. ·onda §U 
fazlallk vard1r: ibn Abbas ayeti: izin isteyip sahiplerine selam verme
den ... §eklinde okurdu. ibn ~bbas, ayeti Ubeyy ibn Ka'<b (r.a.) m klraeti 
iizere okurdu. Bunun ibn Abbas'tan rivayeti ger~ekten garibdir. iHU.
§eym der ki: Bize Mugire'nin :tbrahim'den rivayetine gore; o, §oyle de
mi§: (Bu ·ayet) ibn Mes'ud'un mushafmda : Saruplerine selam verip 
izin istemeden girmeyin, §eklindedir. Bu, ibn Abbas 'tan da rivayet edil
mekte olu.p, ibn Cerir bu kuaeti tercih etmi§tir . 

tmam Ahmed der ki: Bize Ravh'm ... Kelede ibn Hanbel'den riva
yetine gare; :Safvan tbn Umeyye, Hz. Peygamber (s.a.) vadinin en ytik
sek yerinde iken (Mekke'nin fethinde) ona sut, alti ayllk bir geyik yav
rusu ve ku~Uk h1yarlar gondermi§ti. Ravi §Oyle anlatlyor: Selam verip 
izin istemeksizin yaruna girdim. Hz. Peygamber (s.a.) : Don ve selam 
size, gireyim rni? de, buyurdu. Bu Savfan'm musltiman olmasmdan 
sonradu. Hadisi E:bu Davud, Tirmizi ve Nesei; ibn: Cureyc kana
hyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi : Hasendir, garib:lir, sadece onun 
(tbn Cureyc'in) hadisinden bilmekteyiz, der. E'bu Davtld der ki: Bize 
Elbu Bekr ibn ~eyce'nin ... Rebai 'den rivayetine g5J"e; o, §oyle anlatmifi: 
Arnir ogullarmdan birisi gelip Allah RasulU (s.a.) evinde iken onun ya
nma girmek i\!in izin isteyip: Gireyim mi? demi§ti. 'Hz. Peygamber (s.a.) 
hizmet\!isine: ~unun yanma \!lk ve ona izin istemeyi ogret. Ona soyle: 
Selam size, gireyim mi? desin, buyurdu. Adam 'bunu ~ip: Selam size, 
gireyim mi? dedi' de, .Hz .. Peygamber (s.a.) ona izin verdi ve o da giTdi. 
HU§eym'in Mansfu kanal1yla .. : Amr ibn Said es-iSekafi'den rivayetine 
gore bir adam Hz. Peygamber (s.a.)in yanma girmek i\!in izin isteyip: 
Gireyim mi - veya girelim mi? demi§tir- dedi. Hz. Peygamlber (s.a.), 
ad1 Ravda olan bir ca.riyesine : Kalk §una git, ona ogret, onun izin iste
mesi gtizel degil. Ona. : Selam size, gireyim mi? demesini soyle~. buyurdu. 
Adam bunu i§itip soyledi de, Allah Rasulti: Gir, buyurdu. Tirmizi'nin 
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Fadl ibn Sabah kanallyla .. . Cabir ibn Atxiullah'tan rivayetine gore Al
lah Rasulii (s.a.): Sozden once selam, buyurmu§tur. Tirmizi hadisin 
isnadmda bulunan Anbese'nin hadisinin zaJlf, Muhammed ibn Za
zan'm hadisinin ise miinker oldugunu sayler. 

Hli.ieym'in Mugire'den rivayetinde Miicahid §5yle anla:t1yor: ibn 
Omer Slcaktan bunalml§ halde bir ihtiyacmdan otiirii Kurey§'den bir 
kadmm c;adlrma gelmi§ti. Selam size, gireyim mi? dedi. Kadm: Sela
metle gir, dedi. ibn Omer tekrar izin istedi, kadm aym sozii tekrarladL 
Bu suada !bn Orner, Sira ile ayaklarma (ayaklanndan birine) dayana
rak duruyordu. «Gir, de>> dedi de, kadm; gir, dedi ve o da girdi. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Ummii iyas'dan rivaye
tine gore; o, §dyle anlatrm§: Hz.. Ai§e'nin yanma. girmek ic;in izin iste
yen dart kadm ic;indeydim. Ben: Gireltm mi? dedim. 0: Hay1r, arka
da§Imza sdyleyin izin istesin, dedi. Kadm: Selam size, girelim mi? dedi. 
Hz. Ai§e once: Giriniz, deyip sonra: «Ey iman edenler; evlerinizden ba§
ka evlere ~sahi:pleriyle all§kanllk kurup selam veremeden girmeyin.>> . 
dedi. Hii§eym'in E'§'as ilbn Sivar kanallyla ... !bn Mes'ud'dan rivay~tin
de o, §Oyle demi§: Anneleriniz ve klz karde§lerinizin yanma girmek ic;in 
izin istemeniz gerektr. Adiyy ibn Sabit'ten rivayetle E§'as §oyle di
yor : Ansar'dan bir kadm: Ey Allah'm elc;isi, §iiphesiz. ben evimde ne ba.
barnm, ne bir c;ocugun ne de herbangi brr" kimseniil gormesini isteme
digim halde oluyorum. Benim yamma devamh olarak ben bu halde iken 
a.Hemden herhangi bir erkek giriyor, demi§ti. Bunun iizerine «E~ iman 
edenler; evlerinizden ba§ka evlere, sahipleriyle alloikanlik kurup selam 
vermeden girmeyin.>> ayeti nazil oldu. ibn Ciireyc'in Ata !bn Ebu Re
bah'tan, onun da i1bn Al:Jbas (r.a .)tan rivayetine gore; o, §dyle demi§: 
U<; ayet vard1r ki insanlar onu inkar etmi§tir. Allah Teala: «~iiphesiz 
Allah katmda en §erefliniz en miitta.ki olanm1zd1r.» buyurdu. Onlar: 
Onlarm Allah katmda en §erefli olam evi en biiyiik olamdlr, diyorlar. 
izinlerin hepsini insanlar inlffir etmi§tir. Ben: Benimle birlikte bir ev
de olan, evimde (kucagrmda) ki yetim k1z karde§lerimin yanma gir
mek i<;in izin mi isteyecegim? dedim. Evet, buy:urdu. Benim ic;in ruh
sat vermesi ic;in soziimii tekrarladlm, kabul buyurmail ve: Onlan ~lp
lak olarak gormeyi sever misin (onlan ·¥IPlak olarak gormek ister mi
sin)? buyru.rdu. Ben; haJlr, dedim. 0 halde izin iste, buyurdu. Benim 

· tekrar miiracaat1mda: Allah'a itaat etmeyi seviyor musun? buyurd.u. 
Ben; evet, deyince de: 0 halde (yanlarma girmek ic;in) izin iste, buyur
du. ibn Ciireyc der ki: Bana t~bn TavU.S, babasmm §Oyle dedigini nak
letti: <;1plak halini gormekten en ~ok ho§lanmad1g1m kadmlar, nikah1 
bana haram olan kadmlardir. Ve o, bu konuda ~ok sert ve muhafaza
kar da vran1rd1. 
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ibn Ci.irey.c'in Ztihri'den, onun Hi.izeyl tbn ~urahbil el-Evedi el
A'ma'dan rivayetine gore; o, :Ibn Mes'ud'u ~oyle derken iJ1i~§: Anne
lerinizin yanma girmek i~in izin istemeniz gerekir ( annelerinizin ya
nma girmek i~in izin isteyiniz). ibn Ciireyc der ki: Ata.'ya: Ki§i, karlsl
nm yanma girmek i~in rzin ister mi? diye sordum, haJ1r dedi. Bu, izin 
istemenin vacib olmad1gma hamledilmelidir. Yoksa evla olan; kadl
nm, kocasmm kendisini gormesini istemedigi bir durumda olmas1 ihti
maline binaen girecegmi ona bildirmesi ve ans1zm girmemesidir. 

Ebu Ca'fer tbn Cerir der ki.: Bize Kas1m'm ... Zeyneb (r.a.)den ri
vayetine gore; o, §Oyle demi§: Abdullah bir ihtiyacm1 gidermekten do
ni.ip kap1ya ul~tlgmda, bizim yanrm1za girip hO§lanmayacag1 bir du
rumumuzda gormekten hO§lanmad1g1 i~in oksiirtir veya tiiki.irtirdi.i. Bu 
haberin isnfud.l sahihtir. ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn Sinan el-Vas.1ti 
Ir..anallyla ... Ebu Hi.ireyre'den rivayetine gore; o, §oyle anlat1yor: Abdul
lah :tbn Mes'ud eve girdigi zaman seslenir, konU§ur ve sesini yiikseltirdi. 
Miicahid seslenmeyi; oksi.irme ve ti.iki.irme ile tefsir etmi§tir. imam Ah
med tbn Hanbel - Allah ona rahmet eylesin- den rivayet edildigine 
gore; o, §oyle demi§tir: Ki§inin, evine giroigi zaman oksi.irmesi veya 
nalinlerini hareket ettirmesi mi.istehabdlr. Bu sebeple Allah Rasuli.i 
(s.a.)nden rivayet edilen sahih bir habere gore; o, ki§inin geceleyin aile-
sinin yanma ans1zm (habersiz olarak) girmesini yasaklann§tiT. Diger 
bir rivayette §U fazlallk vardu: Eksiklerini gormek ve hatalarm1 ar~
tlrmak maksadlyla geceleyin girmesini yasakla~tlr. Diger bir hadis
te tbelirtildigine gore Allah Rasuli.i (s.a.) Medine'ye gi.indi.izi.in geldigin-· 
de devesini §ehrin ortasma 1htmr ve : Bekleyin, ak§amleyin - yani gi.in
di.izi.in sonunda- girelim ki bir zamandan beri kocasmdan ayn kalnn§ 
olan kadm hazulansm, sa91 b~1 dagm1k olan da taransm, buyururdu. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ebu Eyylib'dan rivayetinde 
o, :§oyle anlat1yor: Ey Allah'm el~isi, ~u selam (1 anllyoru.z) , seslenmek 
de nedir? dedim. ~yle buyurdu: Ki§i tesbihle, tekbir getirmekle ve 
hamd etmekle ltonu§ur, oksi.iri.ir ki ev halkma (geldigini) bildirir. Bu, 
garib bir hadistir. 

Katade, «Ey iman edenler; evlerinizden b~ka evlere ... selam ver
meden girmeyin.» ayeti hakkmda der ki: Bu, izin istemedir. izin iste
menin i.i~ kere oldugu soylenirdi: U\! defa izin istedigi halde kendisine 
izin verilmeyen kimse donsi.in. Bunlardan birincisi (ev halkmm) iJ1it
mesi i~indir . ikincisi onlarm sakmma hallerini, durumlanm almalan 
i~indir. U~i.inciisi.ine gelince; dilerlerse izin verirler, dilerlerse geri ~evi
rirler. Seni kapllarmdan geri ~eviren bir kavmin kapiSmda bekleyip dur-
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rna. ~iiphesiz insanlann ihtiya~lan. i§leri ve me§guliyetleri vardlr. Allah 
Teala elbette ozure en laylk olandlr. (oziirleri en ~ok kabul edenclir). 

Mukatil ibn Hayyan, «Ey iman edenler; evlerinizden b~ka evlere, 
sahipleriyle all§kanllk kurup selam vermeden girmeyin.» ayeti hakkm
da der ki: Cahiliye devrinde ki§i arka:da.~ma rastlad1l?;l zaman ona se
lam vermez ve: iyi sabahlar, iyi ak§amlar, derdi. Bu. kendi aralarmdaki 
selam idi. Onlardan birisi bir arkada§ma gittigi zaman izin istemez ve 
arunzm girip: Ben girdim, derdi. Bu, ki§iye agrr gelirdi. Zira belki de 
o, ailesiyle beraber olurdu. i'§te Allah Teala biitiin bunlan bir ortu, bir 
iffet i~inde degi§tirmi§ ve her tiirlii pislik ve kirden tertemiz kilmi§tiT. 
~oyle buyurdu:. «EY imfm edenleJ'; evlerinizden ba§ka evlere, saruple
riyle all§kanllk kurup selam vermeden girmeyin.» Mukatil'in bru soyle
digi elbette guzeldir. Bu sebeple Allah Teala: «Bu sizin i~in (girmek i~in 
izin isteme, hem izin isteyen ve hem de ev halkl i<;in daha iyi) daha 
hay1rh:dlr, olur ki iyice dii§unursunuz.,, buyurmu§tur. 

«Eger orada kimseyi bulamazsamz; size izin verilinceye kadar i~eri 
girmeyin.» Zira bunda (izin verilmeden i~eri girmede) bir ba§kas1mn 
miilkunde izinsiz tasarruf vard1r. Dilerse izin verir, dilerse izin ver
mez. «~ayet size; donun, denilirse, donun. Bu, sizin i~in daha temizdir.» 
Gerek izinden once ve gerekse sonra kap1dan si:zi <;evirdiklerinde doniin. 
Donmeniz sizin i<;in daha temizdir. «Ve Allah yaptlklarmlZJ. bilir.)) Ka
tade'nin rivayetine gore; muhacirlerden birisi §oyle diyror: BO.tiin om
rumce ~u ayetin hukmunu yerine getirmek i~in ugra§tlm, fakat bir frr
sat dogmad1. lstedim ki karde§lerimden-birinin yanma girmek i~in izin 
isteyeyim, bana don desin ve ben de Allah Teala'nm: «:}ayet size; do
niin, denilirse doniin. Bu sizin i~in daha temizdir ve Allah yaptlklarnnz1 
bilif.,, soziinden ho§nlld olarak doneyim. Said ibn Cubeyr: «~ayet size; 
dOnun, denilirse doniin.)) ayeti hakklnda: tnsanlarm kapllannda dur
maymiZ, demi§tir. 

Allah Teala'nm: «i~inde menfaatlmz bulunan ve oturulmayan bO§ 
evlere girmenizde bir vebal yoktur. Ve Allah ac;1ga vurdugunuzu da, giz
lediginizi de bilir.» ayeti bundan bir oncekinden daha ozeldir. Zira bu 
ayet, i~inde kimse olmayan ve ic;inde kendi e§yasmm bulundugu evlere 
izinsiz olarak girmenin ·caiz oldugu hukmunii getirmek:tedir. Mii.sa.fir 
i<;in haz1rlanan ev boyledir. ilk keresinde kendisine izin verilmi~se bu 
yeterlidir. ibn Ciireyc'in naklettigine gore ibn Abbas §6yle diyor: Once: 
Evlerinizden ba§ka evlere girmeyin, buyuruldu. eonra bu nesh edilip 
.istisna edildi de, Allah Teala : ((t~inde menfaabmz bulunan ve oturul
mayan bo§ evlere girmenizdE) bir vebal yoktur.'' buyurdu. ikrime ve 
Hasan el-Basri'den de boyle rivayet edilmi§tir. Ba§kalan ise: Hanlar 
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yolcular i<;in tahsis edlen evler, Mekke evleri ve ba§kalari gibi tuccar
lara ait evlerdir, derni§lerdir ki !bn Cerir bu gorii§ii tercih ediyor. ibn 
Cerir bunu 'bir cemaattan nakletmektedir. Bunlardan birincisi (ibn Ab
OO.s'm goii§ii), daha kuvvetli olarudir. En dogrusunu Allah bilir. Zeyd 
ibn Eslem'den rivayetle Malik de bunlarm, k1l (dan dokunmu§ <;ad1r) 
evler oldugunu soyler. 

30 - . Mu'min erkeklere soyle: Gozlerini haramdan sa
kinsinlar ve 1rzlann1 korusunlar. Bu. ken:dileri i<;in daha 

. temizdir. Allah, yaptlklannd.an !?iiphesiz haberdard1r. 

Allah Tea.Ia inanan kullarma, gozlerini haramdan sakmmalarm1, 
ancak kendisine bakmay1 mii'bah k1ld1klarma bakmalanru, gozlerini 
mahrem yerlerden sakmmalanru emrediyor. ~yet kas1ds1z olarak goz 
tesadiifen hir harama ili§irse, hemen gozlinii ondan <;evirmelidir. Ni
tekim Miislim'in Sahih'inde Yunus ibn Ubeyd kanallyla .. . Cerir ibn 
Abdullah el-Beceli (r.a .)den rivayetine gore ; o, §Ciyle demi§tir : 

Hz. Peygamter (s.a.) e bil· kas1t olmadan ans1zm bakmay1 sor::ium. 
Bana goziimii <;evirmemi emretti. Bu hadisi !mam Ahmed de Hii§eym'
den, o ise Yunus ibn Ubeyd'den rivayet eder. E'bu Davud, Tirmizi ve 
Nesei de hadisi Y'ftnus ibn Ubeyd'den rivayet etmi§lerdir. Tirmizi ha
disin hasen, sahih oldugunu soyler. BaZilannm rivayetinde ise Allah 
Rasulii: Goziinii yere indir, yere bak, huyurmu~tur. Gozii <;evirmek ifa
desi ise daha geneldir: Yere dogrru bakma, gozlerini yere <;evirme ola
bilecegi gibi ba,..<;ka bir yone de ola1bilir. En dogrusunu Allah bilir. Ebu 
Davud'un ismail i!bn MUsa. el-Fezari kanallyla ... Ebu Biireyre'den riva
yetine gore; Allah Rasulu Hz. Ali'ye §Oyle buyurmU§tur: Ey Ali, bak
manm pe§inden ikinci bir bakmayr ekleme. Birinci 1ba.kl§ senin i<;indir 
ama sonuncusu senin lehine degildir. Tirmizi, hadisi ~erik kanallyla 
rivayet etmi.§ ve: Garibdir, sactece onun rivayetiyle bilmekteyiz, denll§
tir. Ebu 1Said el-Hudri'den rivayet edilen sahih bir hadiste Allah Rasulii 
(s.a.): 
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Yollarda oturmaktan sakmm, buyurmu§tur. Onlar: Ey Allah'm el
.;isi, yollarda oturmarruz bizim i~in bir ihtiya~tlr , oralarda konll§uyoruz, 
dediler de, Allah Rasulii (s.a.) : Eger mutlaka cturacaksamz yolnn hak
klru verin, buyurdu. Onlar: Ey Allah'm el~isi, yolun hakkl da nedir? 
diye sordular §6yle buyurdu: Gozu saklnmak, eziyeti defetmek, selam~ 
kar§lllk vermek, iyilikle emredip kottilukten menetmektir. 

Ebu'l-Kas1m el-Begavi .der ki: Bize Talut lbn Abbad'm ... Ebu Uma
me'den rivayetine gore; o, Allah Rasulii. (s.a.)nu §Oyle buyururken ~it
mi§. :~u alt1 §eyde bana guvence veriniz ben de sizin i~in cennete kefil 
olay1m: Biriniz k!onu§tug.u zaman yalan soylemesin, kendisine bir ema
net verildiginde ihanet etmesin, bir §ey va'd.ettiginde sozii.nden donme
sin, gozlerinizi sakmm, ellerinizi (haramdan) allkoyun ve mahrem yer
lerinizi koruyun. Buhari 'nin Sahih'indeki bir hadiste §6yle buyrulur: 

Kim, iki sakall (sakall ile b1y1g1) arasmdakiyle iki ayag1 arasm
daki (mahrem yeri) hakkmda bana gii.vence verirse; onun i~in cennete 
kefil olurum. Abdii.rrezzak'm Ma'mer kanallyla ... Ubeyde'den rivayeti
ne gore o: Allah'a kendisi ile isyan olunan her §ey bii.yuk gii.nahtlr, de
mi§. pe§pe§e iki kere bakmaYI da zikrederek: <(Mii.'min erkeklere soyle: 
Gozlerini haramdan sakmsmlar.» demi~tir . 

Ger~ekten bakmak, kalbin bozulmasma gotiiren bir sebeptir. Nite
kim Selef'ten birisi: Bakma, (kalbe) i§leyen zehirli 'bir oktur, demi§tir. 
Bu sebeple Allah Teala mahrem yerleri koruma sebeplerinden olarak 
gozleri korumay1 emrettigi gibi, mahrem yerleri korurnay1 da emret
mi§tir .. ~oyle buyurur: «Mii'min erkeklere sbyle: Gozlerini haramdan 
saklnsmlar ve 1rzlarm1 korus.unlar.» Mahrem yeri koruma, bazan onu 
zinactan allkoymakladu. Nitekim hir llyette §6yle buyurulur : «Ve onlar . 
ki, lTZlanru herkesten gizlerler. Ancak e§leri ve ellerinin altmdaki ca
riyelei'i mustesna. <;unku onlar, kmanml§ degildirler.» (Meanc, 29-30) . 
Bazan da, ona bakmaktan allkoymakla olur. Nitekim tmam Ahmed'in 
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Miisned'inde ve Stinen'lerdeki bir hadiste §6yle buyrulmaktadir: E~in 
ve cariyen dl§Inda mahrem yerini koru. Bu, kendileri ~in; kalbleri ve 
dinleri i~in daha temizdir. Nitekim §Oyle denilmi§tir: Kim, goztinti ko
rursa; Allah Tea.Ia ona basiretinden bir nur bah§eder. Diger bir riva
yette ise; kalbinde bir nur bah§eder, denilmi~tir. imam Ahmed'in At
tab kanahyla ... Ebu Umame (r.a.)den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den 
rivayetinde o, §6yle buyurmu:§tur: Ilk keresinde glizelliklerine bakan, 
sonra gozlinti sakman hie; bir mlimin yoktur ki Allah T'eala, bunun pe
§inden ona tad1m 'bulacag1 bir ibadet bah§etmi§ olmasm. Bu hadis ibn 
Orner, Huzeyfe ve Hz. Ai§e'den de merfu' olarak rivayet edilmi.§tir. An
cak isnadmda zay1fllk vard1r. ~u kadar var ki te~vik igin oldugundan 
b~ ve ben:zerlerinde mlisamahah davramlmaktadir. Taberani'nin U:bey-

. dullah tbn Zahr kanahyla ... Ebu Umame'den merfu' olarak rivayet.inde 
§6yle buyrulmaktad1r: Si21 mutlaka gozleriniz haramdan sakmacaks1· 
mz -veya yiizlerinizi (gi::izlerinizi) yere egeceksiniz- Yine Taberani'
nin, .Aihmed tbn Ztiheyr et-Tiisteri kanallyla.. . Abdullah ibn Mes'ud 
(r.a) dan rivayetinde Allah Rasulli (s.a.) §6yle huyurmu:§rbur: ~~tiphesiz 

ki nazar Iblis'in zehirli oklarmdan bir oktur. (Allah Teala buyurur ki:) 
Kim bunu Benim korkumla buaklrsa, onu ka;lbinde tathhgm1 bulacag-1 
bir imanla degi§tiririm. Allah Teala'mn: «Allah yaptlklanndan §:liphe
siz haJberdardlf.» kavli §U ayeti gilbidir: «0, gozlerin hainligini ve go
~iislerin gizledigini bilir.>> (Ga.fir, 19). E'bu Hlireyre (r.a.)den rivayet 
edilen sahih bir hadiste Allah RasulU {s.a.) §Oyle buyurmaktadir: 

Ademoglu :lizerine zinadan pay1 yazJ.lml§tlr. Muhakkak ona ula§a
caktir. Gozlerin zinasJ. bakmak, kulaklann zinas1 i§itmek (kulak ver
mek), dilin zinas1 konu§mak, ellerin zinasJ. tutmak, ayaklarm zinas1 
(liarama) gi•tmektir. Kalb temenni eder ve arzular. K~inin mahrem 
yeri de, ya bunu dogrular veya yalanlar. Bu:hari hadisi muallak olarak 
rivayet etmi§tir. :Muslim ise diger bir kanaldan olmak :lizere yukarda
kine benzer §ekilde mlisned olarak rivayet ediyor. Selef'ten bit c;oklan 
§Oyle diyor: Onlar, ki§inin tuysu2 (parlak) genc;lere gozlerini dikerek 
bakma:sm1 yasaklard1. Sufi imamlardan bir c;ogu daha da kat! da.vran
IDI§, ilim ehlinden bir grup ise bunda fitneye dii§me oldugu ic;in haram 
sayrm§tlr. Diger baz1lan da bu konuda gerc;ekten c;ok kat! davranrm§-
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lardtr. tbn Ebu Diinya'nm Ehu Said el-Medeni kanallyla ... Eibu Hi.ireyre 
(r.a.)den rivayetinde, Allah Rasuli.i (s.a.) §6yle buY'Urmu~tur: Allah'm 
haramlarmdan saklnan, Allah yolunda uykusuz kalan ve Allah korku
sundan sinek ba§l misali aZictk da olsa goz Ya§l doken gozler dt§mda 
her goz ktyamet gi.ini.i aglayacakttr. 

31 - ·Mu'min kad1nlara da soyle: Gozlerini haramdan 
sakinsinlar ve 1rzlann1 korusunlar. Kendiliginden goru
nen k1sm1 mustesna, ustlerini ac;mas1nlar. Bru;;ortulerini ya
kalannin 'Qstune sals1nlar. Suslerini kocalan v~ya babalan 
veya kocalann1n babalan veya ogullan veya kocalann1n 
ogullan veya karde~leri veya e:rkek karde~lerinin ogullan 
veya k1zkarde~lerinin ogullan veya kad1nlan veya cariye
leri veya erkekligi kalmam1~ hizmetc;ileri, yahut kad1nlann 
mahrem yerlerini henuz anlamayan c;ocuklardan ba~ka
lanna gostermesinler. Gizledikleri zinetlerinin bilinmesi 
ic;in de ayaklann1 vurmas1nlar. Ey · mu'minler; hepiniz 
Alla;h'a tevbe edin ki felaha eresiniz. 

Inlarmizi •KoruyUn 

Bu, Allah Teala'nm inanan koomlara bir emri, inanan kullan olan 
kocalan ic;in onlan bir k1skanma, cahiliye devri kadmlarmm s1fatla-
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rmdan ve mii§rik kadmlarm yaptlklanndan onlan ayumas1du. Mukatil 
:tbn Hayyan, bu ayetin nuzul sebebi 'hakkmda §Unlan anlatlyor: Bize 
ula:§tlgma gore; -en dogrusunu Allah bilir- Cabir ibn Abdullah el-An
sari §6yle anlatlyor: Esma Bint Miir§ide, Harise ogullan kabilesindeki 
yerinde idi. uzerlerinde izarlan (alt klS1mlanru orten ortiileri) olmak
siZm kadmlar onun yanma girmeye ba§ladllar. Ayaklanndaki halhal
lan, g6gusleri ve ziiliifleri gorunliyordu. Esma: Ne kadar c;irkin, dedi. 
Bunrm uzerine Allah Tea.la: ((Mli.'min kadmlara d.a soyle: Gozlerini ha
ramdan sakmsmlar ve rrzlanm koru~unlar ... )) ayetini indirdi. 

Allah Teala: «Mli'min kadmlara da soyle: (E§leri dl§mda Allah'm 
ba.kmay1 kendilerine) haram (klld1klanna bakmak) dan gozlerini sakm
smlar.)) tuyurur. Bu seteple alimlerden biT <_;ogu, karumn yabanc1lara 
§ehvetle olsun veya olmasm bakmasmm ·caiz. olmad1g1 gorli§lindedirler. 
Brunlardan bir c;ogu, Ehu Davud ve Tirmizi'nin Ziihri kanahyla ... Ummli 
Seleme'den rivayet etmi§ olduklan §U ha.disi delil getirirler: Ummu 'Se
leme ve Meymune Allah Rasulu (s.a.) nlin yamnda imi§ler. Ummli Se
leme ~oyle anlatlyor: Biz, Allah Rasulli (s.a.)niin yamnda iken ibn 
Ummu Mektum gelip Hz. Peygamberin yanma girdi. Bu, biz o.rtlinme 
ile emrolunduktan sonrayd1. Allah Rasulii (s.a.): Ondan ortlinun, bu
yurdu. Ben: Ey Allah'm elc;isi, o kor degil mi? Bizi gormiiyor ve tammi
yor, dedim. Allah Rasulii (s.a.): Siz ikiniz de kor mlisliniiz? Siz onu 
gormuyor musunuz? buyurdu. Tirmizi, hadisin hasen ve sahih oldugu
nu sayler. Alimlerden digerleri ise, kadmlarm §ehvetsiz olmasi §art1yla 
yabanc1lara bakmalanrun caiz olduklan gorii§iindedirler. Nitekim sa
hih bir hadiste varid oldugu iizere : 

, . ... ..... "" , ..... ,., . , " ~ " ·, ::; ... ::; ~ ... , , . ' ....... 
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Hz. Ai§e'den nakledildigine gore o, §Oyle demi§tir: Ben, mescidde 
oynayan habe§lilere baklyorken bir de g6rdfun ki Hz. Peygamber (s.a.) 
beni ridas1 ile ortup gizliyor. Ta ki b~n usamp bakmaktan vazgec;inceye 
kadar. Oyuna c;ok arzulu kli<;iik Ya§ta bir k1z vocugunun durumunu bir 
goz oniine getirin . (i.~te benim durumum O.yleydi.) 

drzlanm korusunlar.)) ayeti hakkmda Said ibn Cubeyr: Mahrem 
yerlerini fuh~iyattan korusunlar, der. Katade ve Siifyan: Kendilerine 
helal olmayan §eylerden korrusunlar, derken; Mt:katil bu korumamn, 
~ina:dan koruma oldugunu s0yler. Ebu'l-Aliye ise §6yle diyor: Kur'an'da 
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mahrem yerleri korumanm zikredildigi her ayet, zinadan korunma hak
kmda nazi! olmrujtur. Sadece «<rzlanm korusunlar. Mahrem yerlerim 
bir ~kasmm gormemesi i<;in muhafaza etsinler.» ayeti mtistesnadtr. 

«Kendiliginden goliinen ve gizlenmesi miimkiin olmayan klsrru 
mtistesna siislerini a<;masmlar ... ba§kalarma gostermesinler. » tbn Mes'
ud tburada goliinen k1srrun, rida ve elbise oldugunu sayler. Yani bunlar 
Arap kadmlanmn giymeyi adet edindikleri elbiseleri tistune giydikleri 
ortiiler ile elbiselerinin altlanndan goliinen kls1mdu. i§te bunlarm go
rtinmesinden oturu kadma herhangi bir gunah yoktur. Qtinku bunla
rm gizlenmesi mfunkiin degildir. Kadmlarm elbiselerinden gizlenmesi 
mfunkun olmayan ve izarlarmdan goliinen kls1mlan da !bunun benze
ridir. Hasan, ibn <Sirin, Ebu'l-Cevza, ibrahim en-Nehai ve ba§kalan ibn 
Mes'ud'un kavli ile fetva verrni§lerdir. 

A'me§'in Said tbn Cubeyr'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, kendiliginden gorunen klsmm; kadmm ytizu, iki eli ve yti.zugi.i 
oldugunu sbyler. Bu gorti§ ibn Orner, Ata, lkrime, Said ibn Cubeyr, 
Ebu ·§a'sa, Dahhak, tbrah.im en-Nehai ve ba§kalarmdan da rivayet edil
~tir. Bunun, «kadmlarm gostermekten men'edildikleri zinet))in bir 
a<;1klamas1 olmas1 muhtemeldir. Ebu ishfl.k es-Si.ibey'i'nin Ebu'l-Ahvas '
tan, onrun da Albdullah lbn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, «Siislerini 
g<:istermesinler.» ayetinde bunlarm kiipe, pazubent, halhal ve gerdan
hk olduguim 80yler. Yine bu isnad ile Abdullah'dan gelen rivayetlefden 
birinde o, §Oyle demi§tir: Zinet ikidir: Bunlardan birisini sadece koca 
goliir ki bu, yiiztik ve bileziktir. ikin...:isi ise yabanc1Iann da gordiigu 
zinet olup, lbu da elbiselerin dl§ kiSmidu. Ztihri der ki: Allah. Teala'nm 
(nikahl) kendisine helal olmayanlardan is.imlerini sayd1klarma bilezik
leri, b~orttileri ve kiipelerini a<;1lmaks1zm gosterebilir. iruanlann ge
neline ise sadece yiizukleri gori.inebilir. Malik'in Zuhri'den rivayetine go
re; kendiliginden gorunen zinetleri, ytizuk ve halhald1r. Muhtemeldir 
ki llin Abbas ile ona tabi olanlar, zinetlerin kendiliginden gortinen kis
rmm; ytiz ve .ellerle tefsir etmek istemi§lerdir. Cumhur·a gore me§hlir 
olan tefsir de budur. Eibu Davud'un Stinen'inde rivayet etmekte oldugu 
§U hadis de bu gorii§ii destekler mahiyettedir: Ebu DavUd der ki: Bize 
Ya 'k.ub lbn Ka'b el-Antaki ve Mtiern.p1el ibn Fadl el-Harrani'nin... Hz. 
A~e (r.a.)den rivayetlerine gore Ebubekir'in klz1 Esma, i.izerinde ince 
bir elbise ile Hz. Peygamber (s.a.) in yanma girmi§. Hz. Peygamber on
dan ytizunu ~evirip : Ey Esma, kadm biiluga erdigi zaman ondan sade
ce §masrmn -Hz. Peygamber yuzu ve ellerine i§iret buyurdu- goriil
mesi uygundur, buyurdru. Ebu Davud ve Ebu Hatim er-R.azi hadisin 
miirsel oldugunu ooylemektedirler. Zira Halid tbn Dfueyk, Hz. A~e'den 
hadis i.§itmemi§tir. En dogrusunu Allah •bilir. 
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«Bru}6rtiilerini, yakalarmm iistiine salsmlar. » ayetinde, kadmlar 
ic;in yap1lan ve uc;lan geni§ olan b~nrtiileri kasdedilmektedir. Bunlar 
cRhiliye devri kadmlannm adet ve gorlinii§lerine muhalefet e>tsinler di
ye gogiis ve gerdanlanm 6rtmek iizere kadmlarm gogiisJeri iizerine ko
nulur. Cahiliye devri kadmlan boyle yapmazlardl. Aksine kadm, erkek
ler arasmda gogsii ac;lk olarak. dola~rr. gogsiinii herhangi bir §eyle ort
mezdi. Bazan olurdu ki boynunu, sac; orgiilerini ve kulaklanndaki kii
peleri de ac;1kta 'buakrrd1. Allah T'eala mii'min kadmlara., gerek gorii
nii§,leri ile ve gerekse halleriyle ortiiniip gizlenmelerini emretmi§.tir. 
Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: <<Ey peygamber; e§lerine, ktzlarma 
ve mii'minlerin kadmlanna soyle: Ustlerine ortii alsmlar. Bu, onlarm 
tamnmas1 ve incitilmemeleri i~in daha dogrudur.>> (Ahza.b, 59) buyru
lurken, :burada da: «Ba§ortiilerini, yakalarmm iistiine salsmlar.» bu
yurm~tur. ( ... ) 

Said ibn Ciibeyr, ayetin bu klsnnru §6yle a~1kllyor: Ba§i)rtiilerini 
gogiis ve gerdanlan iizerine ortiip baglasmlar ki herhangi bir klsrm go
riinmesin. Buhari der ki: Bize Ahmed ibn. §ebib'in ... Hz. Ai§e (r.a.)den 
rivayetinde o, §Dyle demi.~tir: Allah, ilk murhacir kadmlara rahmert ey
lesin. Allah Teala: «Ba§ortiilerini, yakalanmn iistiine salsmlar.» ayetini 
indirdiginde, onlar dl§a giyilen elbiselerini yardllar (boldiiler) ve bun
larla 'ba§lanm orttiiler. Yine Buhari'nin Elbu Nuaym kanallyla... Hz. 
Ai§e (r.a.)den rivayetinde o ~yle dermi§: «Ba§ortiilerini, yakalannn1 
iistiine salsmlar.» ayeti nazil oldugunda, onlar pe§tamallanru allp yan
larmdan yardllar ve bunlarla ba§lanm orttiiler. !bn Ebu Hatim der ki: 
Bize babarmn ... Safiyye Bint ~eybe'den rivayetinde o, §.::iyle anlatlyor: 
Biz Hz. Ai§e'nin yanmda iken Kurey§'in kadmlanru ve iistiinliiklerini an
m~.tlk. Ai§e (r.a.) §6yle dedi: ~iiphesiz Kurey§ kadmlannm iistiinliigii 
vard1r. Allah'a yemin ederim ki lben, Allah'm kitabm1 tasdikde ve indi
rilenle.re imanda ansar kadmlarmdan daha iistiiniinii ve daha giic;liisii
nii gormedim. Nur suresinde «Ba§ortiilerini, yakalannm iistiine salsm
lar.» ayeti nazil oldu. Erkekleri evlerine doniip Allah Teala'run kendi
lerine kadmlar hakkmda indirmi§ oldugunu onlara o~udular. Herkes 
bu ayeti karlsma, k1zma, klz karde§ine ve akraoosma okudu. Onlardan 
hie; bir kadm kalmay1p, nakl§ll, resimli e1biselerine yoneldiler ve bun
larla ba§larmdan a§agl ortiindiiler ki Allah T'eala'nm kitabmdan indir
mi§ olduguna iman etmi§ ve onu dogrulaml§ olsunlar. Sabahleyin na
mazda Allah Rasulii (s.a.) niin arkasmda ba§tan a§agi. ortillii olarak 
durdular. Sanki ba§lar1 iizerinde katgalar vard1. Hadisi bir ba§ka kanal· 
dan olmak iizere Ebu Davud aynca Safiyye Bint ~eybe'den de rivayet 
ediyor. tbn Cerir der ki: Bize Yunus'un ... Hz. Ai§e'den rivayetinde o, 
§oyle demi§ltir: Allah Teala ilk muhacir kadmlara rahmet eylesin. Allah 
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Teal~ ((Ba§ortlilerini, yakalanmn iistfule salsmlar.» ayetini indirdigin
de onlar, di§a giyilen elbiselerinin en s1k dokulu olanlanm ortalanndan 
yardllar ve bunlarla ba§lanm ortti.iler. Hz. Ai§e'nin bu s.Ozi.ini.i Ebu Da
vU.d, tbn Vehb kanallyla rivayet etrn.i§tir. 

<~Sfrslerini; kocalan veya baJbalan, karde§leri veya erkek kard~le
rinin ogullan veya klz kard~lerinin ogullan <il§mda ba§kala;nna gos
termesinler ... » Bi.itful bunlar kad1mn mahremleri (nikahmm haram ol
dugu kimseler) olup a§m gitmeden ve siislenmeden kadmm zinetlerini 
onlara -g5stermesi caizdir. ibn Mi.inzir der ki: Bize MU.sa 11m Hanl.n'un . .. 
~'bi ve !krime'den sonuna kadar olmak ii.zere ((Zinetlerini kocalar1 ve- , 
ya balbalan veya kocalarmm babalanndan ba§kalanna gbstermesin-
ler .. . » ayeti hakklnda rivayetine gore o §Oyle demi§tir : Burada amca 
ve dayiSI zikredilme~tir. 

Kadm amca ve daymm yamnda ba§orti.isi.ini.i c;1karmaz. Kacaya ge
lince; bi.iti.in bunlar (bu yasaklamalar) onun ic;indir ve kadm bir ba§
kasmm hiDJurunda olmad1g1 §ekilde onun ic;in si.islenip giyinir. 

Ayette istisna edilenler ic;inde «Onlarm kadmlan» da zikredilmek
tedir ki kadm, zinetini mi.isli.irnan kadmlara gosterebilir. Ancak erkek
lerine niteleyip anlatmasmlar diye zirnrnet ehli kadmlarma gastermez. 
Herne kadar bir kadmm, gordi.igu ba§ka bir kadm1lrocasma anlatmas1 
bi.iti.in kadmlar hakklnda yasak ise de bu yasak zimrnet ehli kadmlan 
hakklnda daha §iddetlidir. Zira onlan •bundan allkoyacak hie; bir engel 
yoktur. Miisli.iman kadm ise bunun haram oldugunu bilir ve kendisini 
bundan allkor. Allah Rasuli.i (s.a.) §Oyle buyurmu§otur: Kadm, kadma 
c;:1plak olarak gori.inmesin ki o da kocasma sanki kocas1 (nitelemekte 
oldugu kadma) bakarmi§ gibi anlatmasm. Hadisi Buhan ve Miislim 
Sahih'lerinde ibn Mes'U.d 'dan rivayetle tahric ederler. 

'Said ibn Mansur Si.inen'inde der ki: Bize !small ibn Ayy8.§'m ... 
Haris !bn Kays'dan rivayetine gore; mi.i'rninlerin emiri Orner tbn Hat
tab, Ebu Ubeyde'ye §Oyle bir mektup yaz~: Besmele, hamdele ve sala
vattan sonra; bana ula§tlgma gore senin taraflarmda mi.isli.iman ka
dmlardan bir klsrm mi.i§riklerin kadmlan ile bera;ber hamamlara giri
yorm~. Allah'a ve ahiret giini.ine iman eden bir kadm ic;in, onun go
ri.inmemesi gereken yerine kendi dininden olanlar mi.istesna kimsenin 
bakmas1 helal degildir. Mti.carud, ayette zikredilen ((onlann kadmlan» 
hakklnda §Oyle der: Onlarm miisli.iman olan kadmlandlr. Degilse on
lann kadmlarm.dan mi.i§rik olanlan degil. Miislti.man biT kadmm mti.§
rik bir kadmm onfulde at;llmak hakk1 yoktur. Abd'm tefsirinde, Kelbi 
kanallyla .. . ibn Albbas'tan rivayetine gore; o, ((onlann kadmlan» hak
klnda §Oyle demi§tir : Bunlar miisli.iman kadmla·rdlr. 0 , yahudi ve hms
tiyan bir kadma zinetlerini g5stermez (g5sterilmemeleri emrolunan zi-
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netleri) gerdan, kiipe, orme gerdanllk ile ancak mahrem olan birinin 
gormesi helal olan yerleri ve zinetleridir. Said'in Cerir kanallyla ... Mii
cahid'den rivayetinde o, ~ayle diyor: MU.sliiman bir kadm mii.§rik bir 
kadmm yarunda ~ortti.sii.nii ~1karmaz. Zira Allah Teala: «Onlarm ka
dmlan ... » ·buyurmu§tur ki bunlar (mii§rik kadmlar) onlann kadmla
rmdan degildir. Mekhul ve Ubade :fun Nii.seyy'den rivayete gore onlar, 
hrnstiyan, yahfu:ii ve mecusi kadmlann miislii.man kadmlan opmes.ini 
hO§ gormezlermi§. ibn Ebu Ha.tim 'in Ali ibn Hti.seyn kanahyla ... ibn 
Ata'dan, onun da babasmdan rivayet ettigt: Hz .. Peygamber (s.a.) ~ 
ashab1 Beyt-i Makdis'e geldiklerinde, onlarm kadmlarmm ebeleri ya
hudi ve hrristiyan kadmlard1. Hadis'i sahih bile olsa zarfuet haline ve
ya onlan ~all§tlrma kabilinden olmasma hamledilmelidir. Sonra ortada 
mahrem yerlerinin a~1lrnas1 diye bir §ey de zaten yoktur. Eh dogrusu
nu Allah bilir. 

((Veya cariyeleri . . . » ayeti hakkmda !bn Ciireyc der ki: Yani mii§
riklerin kadmlanndan. Her ne kadar mii§rik bile olsa kadmm zinetini 
onlara gostermesi caizdir. Zira bunlar kendilerinin cariyeleridir. Said 
Miiseyyeb de aym gorii§te:iir. Qogunluk ise §Oyle diyor : Bilakis kadmm 
zinetini erkek olsun kadm olsun kolesine gostermesi caizdir. Bunlar, 
Ebu DaVU.d'un rivayet et~ oldugu §'U hadisi delil getiriyorlar: Mu
hainmed ttbn Isa kanahyla ... Enes (r.a.)den rivayet edildigine gore Hz. 
Peygamber (s.a.) , Hz. Fatlma'ya, kendisine hediye etmi§ oldugu bir ka
le getirmi§ti. Fatima'nm iizerinde tbir elbise vardl. Ancak bununla ba
§lm orttiigii zaman ayaklarma; ayaklanm crttiigu zaman da ~ma 
yeti§miyordu. Hz. Peygamber (s.a.) Fat1ma'mn durumunu (ortii.nmeye 
\!ah§tlgmi) gordiigiinde: Bir beis yok; (gelen) senin baban. ve kolendir , 
buyurdu. HllflZ ibn Asakir'in Tarihi'ncle Muaviye 'nin. kolesi Hudeyc el
Hasiyy'in hal tercemesinde zikrettigine gore , Abd.11llal1 ibn Mes'ade el
Fezan simsiyah bir zenci ~- Hz. Peygamber (s.a.) onu klzi ·Fatima'
ya hediye etmi§ de Hz. Fatrma onu terbiye edip yeti§tir~ . sonra azact 
etmi§. Daha sonra bu kOle s .1ffin giinlerinde b:ii:tii.niiyle Hz. Muaviye ile 
beraber olmU§tur ki Hz. Ali tbn Ebu Talib'e kar§l olanlann en §iddetli
lerinden im~. !mam A11med'in Siifyan ibn Uyeyne kanallyla ... Ummii 
Seleme'den .rivayetine gore Allah Rasulii. (s.a.) §oyle buyuTIUu§: Sizlden 
birinin miikateb bir kolesi olur ve o kolenin de borcunu Odeyecek var-· 
llg1 olursa ondan ortii.nsii.n. Hadisi Ebu Davud, Mii.sedded'den o da S:iif· 
yan'dan rivayet et~tir. 

<<Veya erkekligi kalmailll.} hizmet~ileri. .. » ayetinde onlann (kadm
larm) dengi olmayan, bununla birlikte aklllan zay1flarn1§ ve kadmlara 
kaf'§l ·§ehvetleri ve dii§iinceleri kalmailll§ olan hizmet~iler kasdedilmek
tedir. ibn Abbas bunlarm, §ehveti olmayan burulnill§ kimseler oldugu-
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nu sayler. ¥licA.hid ise bunlan a.hmak, sa.fdil olmakla niteler. tkrime de: 
0, erlik organ1 kalkmayan htinsawr, demilj ve Selef'ten bir ~oklan da 
bOyle ~lkla~lardlr. Ziihri kanahyla Hz. At.,e'den rivayet edilen sahib 
btr hadise gora bir htinsft, Allah Rasulti (s.a.)ntin ftilelerinin y&l"..ma 

girer ve onlar kendisini erkekli~'i olmayanlardan sayarl~. 0 bir ka
dlm: Yonelip geldi~de dort ~urn, arkasm1 doniip gitti~inde sekiz 
~u olarak gider, §eklinde vasfederH:eri ·Hz. Peygamber (s.a.) gtr
nili} ve: Onun burad.a olanlan bilcli~ini gormiiyor muyum? Bir daha as-
1ft sizin yanm1za. girmesin, buyurmUlj ve onu cll§ar1 ~1ka~. 0 ~olde 
oturur ve yemek a.lma.k tizere her cum'a §ehre girermi§. 1mAm Ahmed 
der ki: Bize Ebu Muaviye'nin Ununti belemc'den rivayetle a.nlatt1~ 
gore; Allah RasUlti (s.a.) onun yanma girdiginde, yanmda bir h\i.nsA 
ve erkek karde§i Alxlullah !bn ttmeyye va~ v'e hi.ins8.., Abdullah'&: 
Ey Alxlullah tbn Ebu ttmeyye; e~er Allah Taala yarm size TB..if'in fet
hini nasib ederse, Gaylan'm k1Z1ru ara ,onu al. Zira o, y6nelip geldi~in-

·" de dart bo~, arkas1m dontip gitti~inde seki:z lx>gumludur, diyonnU§. 
Allah Rasftlti (s.a.) onun (sayledigmi) i§itml§ ve ttmmu Seleme'ye: Bu 
b~ daha senin yanma asla ginnesin, buyurniu§. Ha.disi Buhftrl ve MU.s
lim Sa.hih'lerinde Hi§S.m tbn Urve kanahyla tahrlc etmi§lerd~. Yine 
lmAm Ahmed der ki: Bize .&bdiirrezzak'm .. . Hz. ~ (r.a.)den rlvaye
tinrl.e o, ~le anlatlyor: Hiins8.. olan bir adam, Hz. Peygamber (s.a.)in 
hanlmlannm yanma gir~r ve onlar kendisini erkekli~i kalmaml§ ola.ri
lardan sayarlardl. Bir giin o Hz. Peygamber (s.a.) in ha.rumlarmm bazl
smm yarunda bir kadlru anlatlrken Hz. Peygamber (s.a.) girdj o: §tip
hesiz o yonelip geldi~i za.man dort bo~m. arkasm1 dontip gitti~inde 
sekiz bogum, diyordu. Hz. Peygamber (s.a.): f}unun burada olanlan bU
digini gormiiyor muyum? Bir daha bu sizin y.aruru.Za asia ginneyecek, 
buyurdu da ,onu ginnekten men'ettiler. MU.slim, Ebu Da.vftd ve Nesei, 
hadisi Abdtirrezzftk kanal1yla rivayet etmi~lerdir. 

Allah Teala: ((Yahut kadmlann mahrem yerlerini hentiz anlama
yan ~Ocuklardan ba§kalarma gostennesinler ... » buyurur. Yani kti~iik
liiklert sebebiyle kadlnlann ince s6zlerinden, yiiriimede sa~a sola mey
letmelerinden, hareket ve du!U§lanndan kadmlann durumlanm ve 
mahrem yerlerini anlamayan <;ocuklar. Qocuk ku<;iikli.i~den bunu an
lamtyorsa, kadmlann yanma girmesinde bir bets yoktur. Ancak miira
hik veya ·'buna yakm oldugunda ka.dmlarm durumlarm1 ·bilecegl, r;ir
kinle gtizelin arasm1 aytrabilece~i cihetle kadmlarm yanma ginnesi caiz 
de~ildir. BuhA.ri ve Miislim'in Sahih'lminde Allah Rasulti (s.a.) den rl
vayetle mevcud bir hadiste: K.adm:larm yanma girmekten sakmm, bu
yurmU§tur. Onlar: Ey Allah'm elr;isi, kocalann karde§leri hakkmda ne 

Tetstr, C·. XI; F 3&8 
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buyurursun? dediler de: Kocalannm karde§leri olfundiir (olsiinler de 
yine yapmasmlar) buyurdu. 

cGizledikleri zinetlerinin bilinmesi i~in ayaklao:m1 da vunnasm
lar.» . c8.h.iliye devrinde kadm yolda yfuiirken ayagmda sesi duyulma
yan bir halhal varsa erkekler- onun sesini (halhalin tmlam.asrm) du7 

yup bilsinler i~in ayagun yere vurur~. 4te Allah Teala mii'min ka
dmlara bu ~~it davranl§l yasaklaml.§tir. Kadmm ortillii. bir zineti olur 
d& gizli olan bu .zineti goriinsful i~in hareket etti'firse bu da bu yasak
lamarun i~ine girer. Zira Allah Teala: ((Gizledikleri zinetlerinin bilin
mesi i~in ayaklanm da vurmasmlar.» buyurm~tur. Bu sebeple · er
kekler kokusunu alsmlar i~in evinden ~lkarken kokulanma da kadm
lara yasa.k edi.IIIilijtir. Ebu lsA. Tirmizi der ki: Bize Muhammed tbn B~-

.§Ar'm ... Ebu MftsA el·E§'A.ri'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den ri
vayeti.nde §Oyle buyurmll§: Her g<>z zina edicidir; · bir kadm kokularup 
bir meclisten g~tigi zaman o .(o mecliste oturanlarm gozleri) §Oyle 
§Oyledir .. . Hz .. Peygamber burada goo zinasm1 kasdetmektedir. Tirmizi 
bu konuda El:m Hiireyre'den·rivayet edllen bir hadis daha oldugunu, bu
nun hasen, sahth oldugunu royler. Aynca Ebu Davfui ve Nesei, h~i 
Swbit 1bn timA.re kanahyla '<l!l- rivayet et~lerdir. El:m Davlld der ki : 
Bize Muhammed lbn Kesir'in . . . Ebu ~ii.reyre (r.a.)den rivayetle anlat
tigma gore; etegt tozlu ve gii.zel kokusunu hissettigi .bir kadm ona ug
ra.IIU§tl. 0: Ey zaJimtn klZl; mesci.dden mi geliyorstin? dedi. Kadm; 
evet, diye cevabladl. Et'bu Hiireyre ona: Mescid i~in mi kokulandm? diye 
sordu. Kadln yine evet, dedi. Ebu Hii·reyre dedi ki: Ben, dootum Ebu'l
Kasun (s.a.) 1 §Oyle buyururken ~ittim : Allah Tea.Ia §U mescid i~in ko
kulanan bir kadlmn namazm1 doniip cii.niibliikten ytkandl~ gibi YJkan
madlkc;a kabul buyurmaz. Hadisi !bn Mace de Ebu Bekr tbn Ebu ~ey
be'den, o ise Siifyan tbn Uyeyne'den rivayet etnllijtir. Yine Tirmizi 'nin 
Musa Ibn Ubeyde kanallyla ... Meym\lne Bint Sa'd'dan rivayetine gore, 
Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyun,n.U§tur: Ailesi haricindeyken zineti i~in· 
de kmtarak yiiriiyen bir kadln kiyamet giinii nur olmayan hir zulmet 
gibi.dir. Bir ac;1hp sac;1l,tna saytlaclilgl i~in kadmlarm yolun ortasmda 
yiiriimeleri de yasaklaruru§tlr. Ebu Davlld. der ki: Bize Ka'nebi'nin ... 
Ebu tiseyd (veya Esid) el-Ansari'den rivayetine gfue; yolda kadmlarla 
erkekler ka~ken mescidden ~lkan Allah RasUlii (s.a.)nii.n kadm
lara §oyle buyurdugunu i§it~: Geriye kalm; sizin yolu ortalamaya 
haklamz yok, yolun kenarlarmdan gidin. Kadmlar da (yolda yiiriirken) 
duvarlara yap!.§Ir gibi gidermi§. 0 kadar ki duvarlara yap~lanndan 
dolayt elbiseleri duvarlara taklllrmi§. 

cEy mii'minler; hepiniz Allah'a tevbe edin ki felaha eresiniz.11 Al
lah'm size emretmi§ oldugu bu giizel sifatlan ve yiice huylan yerine 
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getirip cahiliye halkmm iizetjnde oldugu rezil ahlak ve s1fatlan ter.ke
diniz. Zira biitiiniiyle kurtul~. Allah'm ve Rasllliiniin emrettiklerini 
Japmakta, Allah ve Rasllliiniin yasaklad1klanm terketmektedir. Yar
dun dilenecek, yalmzca Allah'tlr. 

-----1 Z A HI-----

lkinci Mes'ele : Ortiilmesi gereken uruvlan dart durumda incele
me~ miimkiindiir: 1) Erkegin erkege kar§I ortmesi gereken 'll.Zllvlar. 
2) Kadmm kadma kar'§I ortiinmesi gereken uzuvlar. 3) Kadlnm erkege 
kar§l ortiinmesi gereken uzuvlar ve 4) ~kegin kadma kaf§l ortiin
mesi gereken uzuvlar. 

'Erkegin erkege kaf§l durumunu ele alahm. Burada bir erkek bir 
~a erkegin avret mahalli (ortmesi gereken uzuvlan) baric; her ye
rine bakabilir. Erkeklerin av·ret mahalleri, gobek ile diz. arasmda kalan 
kls1md.Ir. Burada gobek ve diz bu klsmm di§mda yer ahrlar. Ehu Ha
nife, dizin ortiilmesi gerektigini seyler. imam Malik ise bacagm ortiil
mesi gereken klsma girmedigi gorii§iindedir. Bacagm avret o{dugunu 
benimseyenler §U hadislere istinad ederler: a) Huzeyfe (r.a.) bir defa
smda cami'de bulundugu ·bir Sirada bacagimn a<;Ildigmi, ibu durumu 
goren Hz. Peygamber ,(a.s.)in kendisine §Oyle· bu!y'IN:dugunu riva.yet 
eder: Bacagm1 art. <;iinkii OO.Cak avretten (ortiilmesi gereken muvlar
dan)dir. b} Hz. Peygamber (a.s.) Hz. Ali (r.a.)ye §6yle buyurmll§tur: 
Bacag1m ac;ma. Ne alii ve rte de din hie; bir kimsenin ba.ca.gma bakma. 
~ayet bir erkegin bir b~ka erkegin yiiziine veya herhangi bir uzvuna 
ba.kmasmda parlak olmas1 dola.yislyla §ehvet ve kotiiliik korkusu olur
sa, bu durumda o twuvlara bakmak caiz olmaz. Aynca her biri yatagm 
bir ucunda bile yatsalar iki erkegin 'bir yatakta yatmasi da caiz de
gildir. Bu husU.sta Ebu. Said el~Hudri (r.a.) §ayle bir hadis rivayet et
Illi§tir. Bir erkek bir ba§ka erkekle ve bir kadin l>a.§.ka bir kadmla <;lp
lak olarak bir ortii altmda bulunmasmlar. Bir erkegin ba.§ka bir erke.k
le boyun boyuna kucakl~masi ve yiiziinii opmesi mekrU.htJur. Ancak 
bir insanm kendi c;ocugunun yiiziinii §efkatle opmesi caizdir. Erkekle
rin ibirbiriyle tokala.'§masl ise miistaha:bchr. Bu konu.da ·§Oyle bir hadis 
de rivayet edilir:· Enes (r.a.) in rivayet ettigine gore sahfubeden biri : 
Ya Resulallah, demi§, bizden herhangi birimiz bir arkad~Iyla, yahut 
k.arde§iyle kar§ll~tlgi zaman ona kar§l egilebilir mi? Peygamber (a.s.) 
hayu, demi§. Adam bu sefer ona sanhp opebilir mi? diye sordugunda, 
Hz. Peygamber (a.s.) yine hay1r, diye cevab vermi§. Aym adam onun 
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elinden tutup tokal~bilir mi? diye sorunca Resulullah (a.s .. ); evet, 
diye kar§Illk ve~. 

Ka:<fmlarm birbirine kar§J. avret (mahrem) olma meselelerine ge-
14tce, bunlarda durum erkeklerin birbirine kar§l olan durumlan gi'bi
dir. Burada da kadmlar ibirbirlerinin gobek ve diz arasmda kalan kiSim
larJ. du~mda tiim organlarma baka'bilirler. Herhangi bir kotiiliik ihtimali 
oldugu zamanlarda aslmda bakmalan caiz olan yerlerine de bakamaz
lar. Aynca bir kadmm, bir ba§ka kadrnla bir yatakta <;Iplak olarak yat-

. masl da caiz degildir. !slam iilkesinde ya§ayan gayr-i miislim kadmla
rm miisliiman kadmlarma bak1p bakamayacaklan konusuna gelince; 
bunlann da tJ.pkl miisliiman kadmlan gibi olup onlara bakabilecekleri 
gorii§ii ileri siiriilmii§se de, bunla·r miisliimanlarla aym dini payla§ma
dlklan i~in daha dogru olan bir gor~e gore islam kadmlarma baka
mazlar. <;iinkii Allah Teala «Onlann (miisliimanlarm) kadmlan.» ta
birini kullanmaktadlr ve miisliiman olmayan bu kadm vatanda§lanmiz 
bizim kadmlannnz kapsannna girmemektedirler. 

. Bir erkek ic;in bir kadlmn avret olmas1 (ortiinmesi gerektigi)ne 
gelince; lburada kadm ya erkegin yabancJ.SJ. veya onun nikah dii§mez bir 
akrabas1 ya da yatakl1~ olur. ~ayet kadln erkegin nikah dii§meyen 
akrabas1. degilse, bu kadm ya hiir veya cariye bir kadm olur. Eger hiir 

. bir kadm ise boyle bir kadmm tiim bedeni avrettir, or,tiilmesi, bakll
mamasJ. ,gosterilmemesi gerekir. Burada yiiz ve eller bu ortme kapsa
mmdan <;Ikanllr. Zira ali§-veri§ gibi hallerde yiizii a~maya ihtiyac; du
yuldugu gibi, birtak1m §eyleri almak ve vermek i'¥in de ortiiniin ic;in
den elin ~lkanlmasma lruzum gosterir. Burada elden maksad, elin i~i 

ve iistii dahil olmak iizere bilege kadar olan krsnnd1r. Elin iistiiniin av
ret · oldugunu soyleyenler de olmU§tur. 

Yrukanda kadmm herhangi bir uzvuna bakmamn caiz olmadigmi 
ve fakat yiiz ve eline 'bakllabilecegini ifade etm~ bulunuyoruz. Bu iki 
hiikmiin de birtak1m istisnalarl vard1r. Kadlmn el ve yiiziine bakma 
meselesi ii\! k1srmda incelene:bilir. <;iinkii bir kadmm el ve yiiziine bak
mak, ya bir m.aksada mebni olmadJ.g1 gibi, bak1lmasmda lbir kotiiliik 
de soz konusu olmaz; ya kotiiliik o1ur ve maksad olmaz veya hem mak
sad ve hem de kotiiliik soz konusu olur. Birinci k1s1m: Bir erkegin, 
kendisine nikaru .dii§en hir kadlmn yiiziine herhangi bir maksad olmak
sJ.zm bakmasi caiz degildir. ~ayet bOyle bir kimsenin gozii bir an i~in 
boyle bir kaxhmn yiiziine rastgelse bu goz hemen oradan c;evirilmeli
dir. <;iinkii Allah Teala «Mii'minlere s6yle: Gozlerini haramdan sakm
smlar.>> buyrurmU§tur. ~ayet bir fitne soz konusu degilse yabanc1 bir 
kadrnm yiiziine bir · defa bakmamn ca:iz · oldugunu soyleyenler de var
dlr. Ebu Hanife de 'bu gor~tedir. Ancak ikinci kez bakmak caiz degil-
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dir. «·Qiinku kulak da gozde, kalbde butun bunlar ondan sorumludur
lar.» (isra, 36) ayeti ile; ey Ali, bir 'bakmayl ikindsi ta'kib etmesin. 
Birinci senin hakkm ise de ikincisine hakkm yoktur ve Cabir (r.a.) in 
rivayet ettigi: Raswullah'a anSizm bakmaYl sordum; bana, goziimu 
ayumam1 emretti, hadisleri bu konuya UJlk tutmaktad1r. Aynca birin
ci bakl§tan kurtulmak mumkun olmadlg1 igin bir kas1d olsa da olmasa 
da mO.Samaha ile ele almrm§tir. 1kinci kl'Slm: Bir maksad olmakla bir
likte herhangi bir kotuluk soz konusu olmamas1 halidir. Bu birka~ 
tarzda olur: 1) Bir erkek, evlenmek istedigi bi-r kadmm yuz ve elleri- · 
ne bakabilir. Burada birkag hadis rivayet edilmektedir: a) Ebu Hurey
re (r.a.)nin rivayet ettigine gore; ansardan bir kadmla. evlenmek iste-. 
yen bir sahabiye Resulullah (a.s.): Ona bak. yO.nku ansar kadmlarmm 
gozlerinde bir §eyler olur, buyurm~tur. b) Ayru:a Hz. Peygamber (a.s.) 
§oyle buyurur: Sizden herhangi biriniz bir kadm1 isterse, eger bnu is
temek dti§fincesiyle olursa ona bakmasmda bir beis yoktur. c) Mugire 
tbn ~u'be §Oyle bir hactise anlat1r: ~ir kadm1 istemi§tim. Bu meseleden 
haberi olan Hz. Peygamber ( a.s.) , o kadma bakl~ ba.kmadlglffil sordu
lar. Ben de; hayrr, dedim. Bunun O.zeriiie Rasulullah E:tendimiz: Bak; 
gunku bu aran1zda bir devamllllk olma:sma daha elverl§Iidir, buyurdu- -
lar. Zikrettigimiz 1bu hadisler, eger bir erkek bir kadmla evlenmek is-
tiyorsa, bu erkegin o kadma §ehvetle ba.kabilecegini gostermektedir. 
Bu hadislerden ba§ka ·«Bundan sonra art1k sana ba§ka kadmlarla ev
lenmek, bunlan ba§ka e§lerle. degi§tirmek helru degildir. isterse giizel
likleri \!Ok hO§Una gitsin ... » (Azh8:b, 52; Maide, 100). ayeti de ·buna 

· delalet eder. QUnkii o kadmlann yfizfinu gormeden olllarm gO.Zellik
lerinin ho§a gitmesi diye bir ~ey soz kon'llSu olamaz. 2) Bir insan bir 
cariye satm almak istedigi zaman onun avret olmayan klslffilanna · 
bakabilir. 3) Aynca bir insan all§-ver~ yapt1gr kadmm gerekUginde 
ilertde tamyabilmek dii§iincesiyle onun yii:ziine bakabilir. 4) Bir erkek 
tamkllk ettigi bir kadlrun yfizune bakabilirse de, diger herhangt bir 
uzvuna bakamaz. Ugfincu klsun: Bir erkegin bir ya;banc1 kadma §e~
vetle bakmasldiT ki· bu yasaktlr. Bu konuda Hz. Peygamber (a.~.)-: 
Gozler zina ederler, buyurm~tur. Cabir (r.a.)in rivayet ettigi bir na
dis ise §Oyledir: Rasillullah (a.s.) a bir yabanc1 kadlm tesadtifen gorme 
konmunu sordum. Bunun iizerine bana, bOyle biT durumda goziim.O. ~e
virmemi emrettiler. Bir rivayete gore Tevrat'ta §Oyle bir ibare oldugu 
soylenir. Bakmak kalbe §ehvet eker. Nice §ehvetler vardlr ki, uzun su
ren iizuntUler dogurur. 

Bir erkegin kendisine nikaru dfi§en bir kadmm el ve yuzlerinden 
ba§ka bir uzvuna bakmasmm haram olmas1 hukmiinden bazr ist isnala
nn yaplld1g1 gorulmektedir: 1) Giivenilen bir doktorun, hasta olan bi! 



5870 tBN KES!R (CUz: 18; s.o.re: 24 

kadma tedavi i~in bakmas1 caizdir. Nitekim, bir siinne~i de, siinnet 
olacak kimsenin avret olan uzvuna bakabilir. <;linkii burada bin za
ruret wz konusudur. 2) Zina etmekte olan iki kimsenin tenasill uzvu
na, zina ettigme dair §ahidlik yapabilmek i\!in bak:mak da caizdir. Ke
za bir erkek, dogum konusunda ~ahidlik yapmasl gerekiyorsa ilgili ka
dmm fercine hakrubilir. Kadmm slit emzirmesine §8.hidlik yapacak olan 
kimse i~in de ayru cevaz soz konusudur. Ebu !Said Istahri §Oyle der: Bu 
gibi meselelerde bir erkegin bahse.dilen organlara; bakmas1 caiz degil
dir. <;linkli zaten zinamn mlimkiin oldugu kadar ortbas edilmesi men
dul:idur. Doguni ve slit emzirme meselelerine gelince, buralarda kadm
larm da §ahidligi kabul olundugu, i~in onlara bakmalanna gerek yok
tur. · 3) Bir yabanc1 ~kadm suya; d~milij veya at~ i~inde kalmi§ olsa 
onu kurtarmak i~in kendisine bakllabilir. 

Gelelim yabanc1 kadmm kale olmas1 haline, bu drurumda lbaz1 
alimler onun avret mahalli gobek ile diz aras1dlr, derken; baz1lan da . 
ba§, ~ol, baldu, boyun ve goglis: gibi i§i icab1 ~1k olan klSlffilarmm dl
§mda kalan yerlerinin ·avret mahalli oldugunru ileri siinnilijlerdi.r. Ay
nca cariyenin s1rt1, karm ve dirseklerinden yukansmm avret olup or
madlgi konusu da ihtiHlflldrr. 

Bir erkegin bir ya:OO.nc1 kadma, bir kadmm da bir yabanc1 erkege 
hangi sebeple olursa olsun -kan ald1rmak, slirme ~ekmek v.s. gibi ~ 
dokunmrun caiz degildir. <;linkli dokunmak bakmaktan daha ileridir. 

. Zira bir insanm yabanc1 bir kadma ibakmas1yla inzru vaki olsa oru~ 
•bozulmadl~ halde, dokunmayla vaki oldugru. zaman oru~ bozulmakta
dlf. Ebu Hanife, bir cariyenin bakllmasi caiz olan kls1mlanna dokunula- . 
bilecegini soyletnektedir ' . 

§a yet kadm bir erkege neseb, slit veya evlilik yoluyla nikahl d~me
yecek §ekilde akraba ise bu kadmm boyle bir erkege kar§l avreti gobek 
ile diz arasu:ll:r. BaZI a~imler bu durumda bOyle bir kadmm avretinin, ~ 
icab1 a~almayan klSimlan oldugunu seylemi§lerdir ki Ebu Hanife de bu 
gorii§tedir. Diger teferrruat1 ileride ayetin tefsirinde verecegiz. 

,Eger kadm erkegin e§i ve cariyesi gibi, yatagma ald1g1 bir kimse 
ise etkek bu kadmm ferci dahil, her tarafma bakabilir. Ancak §U ka.:. 
dar vard.Ir ki bir erkegin, kendi cjnsiyet uzvuna da, e§ini.pkine de bak
masi mekrUhtur. Zira bunun, goz korliigli dogurdugu rivayet edilmek
tedir. Bir rivayete gore ise kadlnm fercine ibakmak caiz degildir. Cari
yenin §U ya da 1bu durumaa olmas1 yukandaki hiikmii de~trrmez. An
cak ciriye ate§perest, mfuted, putpere.st, bir ba§kas1yla ortak evli ya 
da mlikatebe olmas1 halinde ·nikaru caiz olan lbir yabanc1 kadm: gibi 
olur; bakma ve dokunma bak1mmdan ayru hlikme girer. Bu konuda 
Amr lbn ~ua)llb babasmdan o da kendi babasmdan ~ttigi bir hadis-i 
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§erif'te Hz. Peygamber (a.s.) §6yle buyurur: Sizden biriniz cariyesini 
kolesiyle ve i§\!isiyle evlendirirse, ondan sonra onun dizle gobegi ara
sma bakmasm. 

Erkegin kad.m kai§IS.mda ortmesi gereken uruvlarma gelince; bu 
duru.m baz1 farkllllklar arzetmektedir. ~oyle ki: Eger erkek kadma 
yabanc1 ise, bu kimsenin bOyle btr kaidma ka!'§I avreti (ortmesi ge
reken kiSrm) gobekle diz aras1drr. Bu durumda eli ve yiizu Mri~ butun 
bedeninin avret_ oldugunu ileri sfuenler olmlll}sa da, dogru olan gorll§ 
birinci gorll§tiir. Erkek kar§Ismda kadm bOyle degildir. Burada drurum 
farkl1drr. <;Unku kadmm bedeni, ibizatihi avrettir. Bir kadmm, bed.eni 
a~1k olarak namaz k1lmas1 caiz olmad.Ig1 halde, erkek i<;in boyle bir 
§eyin soz .konusu olmamas1 buna bir delildir. ~u kadar var ki, ibir ka
dmm herhangi ibir kotiiliik endi§esi soz konusu oldugu zaman bir er- . 
kegin yiizftne tesadiifen degil de kasten veya tekraren bakmasl cruz 
degildir. trmmu Seleme'nin bli konuya l§Ik tutan §Oyle bir rivayeti var
dir: Ben ve Meymune, Rasulrullah'm huzurrunda bulundugumuz bir s1· 
rada ibn Ummii Me~tfunl ~lkageldi. Rasulullah bize; orttinftzu alm, 
dedi. Ben de: Ya :Rasulullah, o, bizi goremeyen bir ama degil mi? diye 
sorunca: 0 bir kordiiT ama, siz, onu gormiiyor musunuz? buyurdu. ~a
yet erkek, kadmm nikaru dii§meyen bir akra)b3sl ise bu erkegin bOyle 
bir kadma kar§I avreti gobekle dizi aras1d.Ir. Eger erkek, ka.dmm ko
casl veya cinsi ili:§kide bulunmas1 helal olan efendisi ise bu durumda 
kad.In o erkegin biitftn viicuduna bakabilir. Ancak tenasill uzvuna 
ba.krnas1 mekrUhtur. Bir erkegin ortiinecek bir §eyleri olmasma ,rag
men, k~enin bulunmad.I~ bir evde ~Iplak durrnas1 da caiz degildir. 

-<;iinkii rivayete gore bir defasmda Hz. Peygamber (a.s.)e bOyle bir hal 
soruldugunda: Allah, kendisinden utamlmaya daha laYiktir, buyurmu§; 
bir ba§ka rp.iinasebetle de §Oyle 'buyurd.ugu rivayet edi~tir: Sakm 
~1plak kalmaJllllZ. <;tinkii simen hi~ aynlmayan varllklar mevcuddur. 
Sa.dece.- kaza-i hacet ve e§inize yakla§ttgmiz ·zaman Mri~. 

tr~~u Mes'ele: Kendisine «Gozlerini haramdan sakmsmlar» 
cUmlesinin ne demek oldugu sorulan ~ibli : Ba§lanndaki gozlerini ha
ramiardan, kal'b gozlerini de Allah Teala'run masivasmdan sakmsml~r 
demektir, diye cevab vermi§tir. 

«lrzlanru korusunlar» cUmlesine gelince; yani uzlanru helal olma
yan §eyle.rden korusunlar , demektir. Ebu'l-Aliye §Oyle der: Kur'an'da 
ge~en tUm <<IrZlanni korusunlar» cUmleleri; zinadan kOI'USunlar, ma
nasmadlf. Ancak Nur suresinde ge~en bu cUml~; herhangi bir kimse
nin bakmasmdan korusunlar, manasma.dlr. Fakat Ebu'l-Aliye'nin bu 
tefsiri zay1ft1r. <;Unku bu, herhangi bir delile dayanmadan yap1lan bir 
tallsistir. Oysa ayetin laf1z~anndan burada mananm; 1rzlan zina, do-
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kunmak ve bakmak gibi Allah'm haram kllchg1 tfun fiillerden koru
mak, tarzmda olmasmm gerektigi ac;:1k~a anla§Ilmaktadlr. Her ne ka·· 
dar burada uzlarm kendisinden korunmas1 istenen §ey «lbalaTiak» isc! 
de, dokunmak ve cima'da bulunmak da ayetin §iimU.Hine girmektedir. 
<;iinkii dolrun.mak ve cima'da bulunmak, bakmaktan daha ileri §eyler· 
dir. ~ayet Allah Teala burada lbakmay1 tasrih etmi§ bile olsaydl do
kunma ve cima' etme yasag1 da ayetin kapsamma g~ olurdu. Bu 
durum, «Onlara off demeyiniz» ayetinin, bu kelimenin daha a§lrlS1 ve 
kabas1 olan s.Ovmek ve dovmek fiillerinin de yasak olmasnn gerektir· 
mesine benzemektedir. 

«Bu, kendileri ic;in daha temizdir.» demek; bunlara uymalar1 on
lar ic;in daha temiz ve rahatt1r, demektir. <;iinkii bu yol; insanlann 
kendisiyle temiz ve ovgiiye laJlk oldugru bir yoldur. Kafirler laJlk ol
madiklan ic;in Cenab-1 Allah: «Bu, kendileri ic;in daha temizdir.» bu
yurarak mii'minleri ozellikle zikretmi§, onlar1 boylece tezkiye etmeyi 
murad etmi§tir, demek de miimkiindiir. 

ccMii'tnin kactmlara da soyle: Gozlerini haramd~n sakmsmlar ve 
lfZlanru korusunlar.» ayetinin tefsiri de, bir Onceki ayetin tefsiri gibi
dir. Buradaki ayet-i kerime'lerde gozlerin · sakmllniasmm 1rzlann ko
runmasmdan once zikredilmesinin hikmeti nedir? gibi bir soru akla 
gelebilir. Cevab: <;iinkii lbakmak, zinarun postast, giinahm onciisii.diir; 
yaygmd1r, ondan korunmak c;ok zordur, onun ic;in one allruru§tlr. 

«Kendiligin:len goriinen klsm1 mii.stesna siislerini ac;maSinlar.>> 
ayeti ise , c;ogunlukla kadmlara mahsU.S olan hiikiimlerden birini ihti
va etmektedir. <;ogunlukla diyoruz; (_;ii.nkii erkeklerin de taki olsun, el
bise olsun siislerini yabanc1 kadmlara gostermeleri haramd1r. <;iinkii 
bunda da birtaklm fitne ihtimalleri va:rd1r. Bu konuda birk~ mes'ele 
bul unmaktad1r. 

Birinci Mes'ele: «Siisleri» kelimesinden ne kasdedildigi konusnn
da ihtilat edilmi§ltir. Once §Unu bilmeliyiz ki, sus, Allah Teala'mn ya
ratffil§ oldugu uzvi giizellikleri ifade ettigi gibi, insamn kendisiyle siis
lendigi elbise, tak1 v.s. manasma da kullan1hr. Baz1 alimler viicud gii
zelliginin ccsiis» kavramma girmeyecegini, c;iinkii. viicud i~irl «ObiT siis
tiir. » gibi bir ifade kullanllamayacagml' ileri siirmii§lerdir. Bu kimse
l.ere gore ancak insamn sonradin edin<;iigi sfume, kina v.s. gibi §eyler 
siis kavrarrima girebilir. Bize gore; viicud giizelliginin de siis kavra
mma girmesi ,akla daha yakm gelmektedir. Bu konuda iki delilimiz 
vard1r: 1). Birc;ok kadmlar diger siislerden maacta viicudlanyla da bir 
ozellik arzederler. Siis'ii viicud. giizelligine hamlettigimiz zaman 
umuma hakklru vermi§ olacagimiZ gibi, aynca viicud gii.zelligi dJ§mda 
kalan sair zinetlerin de o kapsama girmesi soz konusu olrur. 2) «B~r-
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tiilerini, yakalarmm iistiine salsmlar.» iba.resi de, siis kelimesinin hem 
viicud ve hem de diger zinetleri i\!ine ald1gm1 gosteriyor. Burada Ce
nalb-1 Allah ba§ortii ile ortmek suretiyle kadmlarm viicud giizelliklerini 
g5stermemelerini istem~ oluyor. 

Ote yandan stis'ii viicud giizelliginin di.§mda birtaklm zinetlerden 
ibaret sayanlar ise, bu «Siis» kelimesinin ii·<; §eyden ibaret oldugunu 
soylemi§lerdir. 1) Boyalar: stirme, ka§lan belirginle§tirme, yanaklara 
ko11:an gamze, el ve ayaklara yakllan kma giibi. 2) Tak1lar: yiiziik, bile
zik, halhal, pazubent. gerdanllk, ta~, kemer ve ktipedir. 3) EJbise : Allah 
Teala «Her mescidin yarunda zinetlerinizi aim.» (A'raf, 31) buyurmak
tadirki, bu «siis» ile elbiseyi murad etmi:§tir. 

ik.inci Mes'ele: «Kendiliginden goriinen kiSnn mtistesna .. >> ibaresiyle 
ne kasdedild1gi konusunda da ihrtilaf olmu~tur. Sus kelimesini, viicud 
giizelligi olarak anlayanlardan Kaffal, bu konuda da §Oyle der: Ayetin 
manas1; insarun normal olarak gosterdikleri hari\!, tarzmdad1r. Kadm
lann normal olarak gos.terdikleri organlan; el ve yiizleridir. Erkekler 
ise genellikle el, ayak ve yiizlerini gosterirler. Carl olan Met boyle ol
dugu i~in a<;Ilmasmda bir zaruret olmayan k1s1mlanm O·rtmekle emro
lunmU§ bunun d.l.§mda kalan normal olarak a~1lan ve a\!IhD gosterilme
sinde zarU.ret bulunan kiSimlann ac;malanna mtisaade olunmul_?tur. 
Qiinkii islamiyet; insan fltratma uygun, kolay ve hO§gorulii bir dindir. 
Yii:z ve ellerin ~1lmas1 konusu zaruri gibi bir durum arzedince !slam 
ulemas1 bu iki uzvun avret ( ortiilmesi gereken bir yer) olmadlgmda 
ittifak etmi.§lerdir. Ancak ayagm a<;Ilmasl zaruri olmad1g1 i\!in, bu uz
vun avret olup olmamas1 konusunda ihtilat vaki' olmu§tur. Bu mes'ele
de goze \!arpan iki gorti§ten bize gore daha dogru olaru, kadmla'rm se
sinin. avret olmamas1 gorti§tidtir. <;tinkti Hasulullah (a.s.)m muhterem 
e§leri erkeklere hadis rivayet etmi§lerdir. 

Ote yandan «siis» kelimesini vticud giizelliginden ayn bir §ey ola
rak anlayanlar bu noktada §oyle demektedirler: Allah Teala 'mn stisti 
zikretmesinin sebebi, kadmm viicudundan ayn olmasi halinde ona bak
manm helal oldugu, konusunu herkes ihtilafslz kabul ettigi i\!indir. Ayn 
oldugu zaman bakllmas1 halinde ona bakmarun helal oldugu konusunu 
herkes ihtilafs1z kabul ettigi i\!indir. Ayn oldugu zaman bak1lmas1 he
lal olan siislere kadmm iizerinde olmas1 halinde 'bakma yasagmm soz 
konusu olmas1, kadmm viicuduna bakmanm yasaklanmasm1 miibala
gall bir ~ekilde ifade etmek demektir. Bu gorii§e gore; kadmm yiiziin
deki dogme ve gamzeye, iizerindeki kma, yiiztik ve elbiseye bakmak 
caiz olur. Bu cevazm sebebi ise, lbunlan ortmekteki zorluktur. Qiinkti 
kadm mutlaka eliyle bir l1eyler almak durumunda oldugu gibi, §ahidlik, 
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muhakeme olma ve nikab. gibi konularda da yiizunu a~mak .zorunda 
kalmaktadlr. · 

U~iincu Mes'ele: ccKendiliginden gorunen miistesna, s\islerini a~
masmlar.» ibaresinin, sadece hili olan kadmla..ra mahsU.S bir hukum ifa
de ettigi konusunda ittifak edilrni§tir. Bunun ma.nas1 a~1kt1r. Qunku 
hur olmayan kadm ibir maldan iOO.rettir. Onun alrm ve satlffiillda bir
taklm §eylerin bilinmesi gerekli oldugu i~in ona inceden inceye bak
mak gerekir. Oysa hili bir kadln i~in bOyle bir §ey soz konusu degildir. 
~<!!a§6rtiilerini, yakalannm \istiine salsmlar.» c\imlesinde g~en 

.,.,.....;JI ) kelimesi, ( .J~I-)m <;ogulu olup ba§a ortillen §ey ma
nasma g·elmektedir. MMe8sirlere gore :· Cahiliyet devri kadmlan ba§ 
ortill~rini arkadan baglarlar, elhiselerihin yakas1 ise on tarafta olurdu. 
Bu durumda boyun ve gerdanlan a<;1hrd.l. Bunun i~indir ki, iba§ ortu
lerini yakalanmn \istiine salmalan emrolunmu~1 ooylece boyunlan, 
gerd.anlan oralarda bulunan sa;;, kulak ve gerdandaki tak1 zineti ve 
bunlarm mahallelinin ortulmesi istenrni§tir. Ayetin bu cumlesiyle ilgili 
o~arak ·Hz. Ai§e (r.a.), §Oyle bir rivayette bulunur: A.nsar kadmlarmdan 
daha :ttay1rlis1m gt)rmedim. Bu ayet nazil oldugu zaman onlarm hepsi 
hemen kalklp ortulerini ald.llar ve onu yakal~nmn \izerinde baglayarak 
ba§larma sanki kai'galar·. konm~ gibi oldular. 

Ayette gegen «Siislerini a~masmlar» cUmlesine gelince, burada baz1 
incelikler vardir. §oyleki: Allah Teala mutlak olarak zinetten bahsetJ 
tikten sonra kad.lnlann yabanc1 erkeklere gostermeleri yasaklanan gizh . 
zinetleri konusuna gec;mi§ ve 'btu gizli zinetlerin de yabanc1 erkeklerden 
saklanmas1 gerektigini ac;1kla~trr. Fakat bu noktada on iki grubun 
bu yasaklar kapsarrundan istisna edildigmi gfui.i.yoruz. Bunlar. 1) Ko
calar, 2) Anne ve ·baba tarafmdan olan baba ve dedeleri, 3) Kocalarl
run babalar1. 4,5) Ogrullan ve kocalarmm ogullar1 -bu gruba torunlar 
da girer. 6) Oz veya, uvey, anne veya baba ibir karde§leri, 7) Ka:rde~le
rinin ogullan, 8). K1z karde§lerinin ogullandu. Bunlann hepsi rnah
rem yani yabanc1 degildir. Ancak burada birka~ sual vard1r. 

Birinci sual: Bir erkek, lbir cariye veya kafir bir kadmm, mu'ntin. 
bir kadmd;:t bakllamayan yerlerine lbakabilir mi? Cevab: Bir insan bir 
ca:riyeyi miilkiine ge~irirse, :;ehvet ile degil de bir mall olarak onun 
karm ve beline 1bakabilir. ·<;Unkii cariye, onun mahremi olmU§t'Ul". An
cak bu konuda da ihtilaf vard.lr. 

ikinci. soru: Amca ve dayi i<;in mahremiyet naslld.lr? Cevab: Ter
cih edilen gorii§e gore bunlar bakma konusunda diger mahrem akra
b~lardan farkslZdi:rlar. Hasan-1 Basri de bu gor\i§tedir. Bu zata gfue 
Aslmda ayette siit akra~lar1 da zikredilmi§tir. Oysa bu tU.r a.krruba
llk, neseb akrabahgi gibidir. Ote yandan Ahza:b suresinde de ccBaba-
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Ian konusunda onlar i<;in 'bir giinah yoktur ... » ayetinde de kocalann 
ve ogrularm zikredilmedtgi hal de, burada bunlarm zikredildigmi gorii
yoruz. Bize Oy-le geliyor ki, ibir halde bir klSffil zikredilerek digerlerine 
de i§S,ret edilmek isltenmi§ olmalldlr. §a'bi ise ~yle demektedir: Allah 
Teala bu ayette amca ve daYIYI zikretmemi§tir. Bu, amca ve daYlflm on
Ian kendi ogullarma anlatmamas1 i<;indir. Bunun izah1 §Udur: Sair 
akrabalar, mahremiyet konusunda baba ve ogul ile aymdlrlar. Oysa 
amca, day1 ve bunlarm ogullan ;boyle degildir. Muhtemelclir ki, arnca 
ya da daYI kendilerine mahrem olan kadmlan gordiikten sonra onlan 
gidip kendi ogrularma anlata.bilirler. Oysa ogullan onlar ic;in mahrem 
degil.dir. Bu durumda anlatllam dinleyen oglamn o kadlm hayalinde 
canland1rmas1 ona bakmaktan farks1z olur. 1§te bu dUJ"um da kadlnla
rm ortiinmede ihtiyatll davranmalarmm gerekli olduguna delalet eden 
giizel bir delildir. 

\ U<;iincii sual: Yukanda zikredilen dokuz smlfm, bu kadlnlann zi-
netlerine ·bakmalan ni<;in miibah kllmml§tlr? Cevab: Bura.daki mii
bahllgm birk8.\! sebebi vardrr: a) Bu kimseler bu kadlnlara kan§mak, 
onlarla bir arada bulunmak du.rumundadlrlar. b) Bu kimselerden bah
sedilen kadmlara fitne c;ok az bul~abilir. c) insan, tabiatJ: icab1 ya
bancllarla hirlikte oturup sohbet etmeyi sevmez. d) Kadm bu kim.se
lere yolculuk, inme,, binme gibi hallerde siirekli olarak muh~ olur. 

9) lsti:sna edilen bir g.rup rta, c<Veya 0 kadmlan» ciimlesinde ifa
desini ·bulan sm1ftlr. Bunlar da kadmlara bakabilirler. Bu maddede iki 

· gorii§le kar§il~maktaYJ.Z: 1) . Bu gorii.§e ((Veya kadmlan» ndan 
muract, onlarm dininde olan kadlnlardlr. Selef ulemas1mn c;ogu 'bu go
~tedir. Bu mes'elede :tbn Abbas (r.a.) §6yle der: Miislfunan bir ka
dm, miisliiman olmayan bir kadm vatanda§m yanmda <;lplak olamaz. 
Miisliiman .bir kadm,. canyesi olmas1 hali miistesna olmak' iizere miis
lfunan olmayan bir kadlna ancak yabanc1lara gfu.terebildigi uzuvlanm 
gosterebilir. 0, ancak cariyesi yanmda a<_;Ilabilir, <_;iinkii ccCariyeleri Ve
ya erkekligi ka1mami§ hi:zmetc;ileri» ayeti vardrr. Aynca Hz. Orner 
(r.a.)in Ebu Ubeyde'ye gonderdigi bir emirde mi.isliiman olmayan ve 

ehl-i kitab kadmlarmm m:ii'min kadmlarla bi:rlikte hamama girmele
rine mani olmasml istemi§tir. 2) Bu gor~e gO.re de ayetlte gec;en ccVe
ya kadmlari» ndan makSad biit-iin kadmlardlr. Kabul edilen gorii§ de 
budur. Selef ulemasuim gorii§li ise, mtistaha;b . ve daha evla olma gibi 
bir manaya hamledilmi.§.tir. 

10) cNeya cariyeleri veya erkekligi kaliilalllll'} hizme~ileri. .. » aye
tiyle ifacte edilen kole ve cariyeler de yabanc1 sa)'llmami§tlr: Ancak bu 
ayetin manasmdan neyin muract edildigi konusunda da birtaklffi ihti
latlar Olm'U§tur. Baz1 alimler ay.eti zarun manasma gore degerlendire-
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rek, miislti.man kadmlarm mahremleri olan kimselere gosterebildikleri 
zinetlerini kolelerine de gostermelerinde bir beis olmadigmi iddia etrn.i§
lerdi:r. Hz. Ai§e ve Ummii.. Seleme (r.a.)den J"ivayet olunan bu gfuii§, aye
tin zahiri manasma dayanmaktad1r. Aynca bu gorti§.tin .sahipleri Ehes 
(r.a.)ten rivayet olunan ~u hadisi de delil olarak almaktadrrlar: Hz. Pe·y
gamber (s.a.) Hz. Fatrma (r.a.)ya bir defasmda bir kOle getirerek hediye 
etmi§,ti. 0 anda Hz. Fatima (r.a.) mn tisttinde bulunan elbise o hal
deydi ki ,onunla ba~ml ortse ayaklan, ayaklarim ortse iba§l a~lk kah
yordu. Durumu goren Ras111ullah (s.a.), ona §Oyle buyurdu: Ya Fatrma, 
onemli bir durum degildir. Gelenler senin baban ve kolendir. Mti.cahid'
in rivayetine gore de Hz. Peygamber (a.s.)in m:uhterem zevceleri bir 

. dirhem alacaklan kalmcaya kadar mtikateb durumrunda olan kolelerin
den sakmmazlarmi§. Hz. Ai§e (r.a.)nin Zehvan'a. Ey Zehvan, beni kab
re koyup ta di§an \!1kt1gm zaman htir olacaksm, dedigi ve kolesi yanm
da kendisine bakmakta oldugu halde 5a\!lanm tarad1·g1 rivayet edilir. 
hm Mes'ud, Mticahid, Hasan el-Basri, · ibn 'Sirin ve Said ibn Mtiseyyeb 
(r.a.) in de §Oyle dedikleri rivayet edilmektedir: Bir kole efendisi olan 
kadrmn Sa\!ina bakamaz .. Eibu Hanife'nin de i9inde bulundugu .bu gorti
§tin sarupleri ~u delillere dayanmaktrud.Lrlar: 1) Hz. Peygamber (a.s.): 
Allah'a ve ahiret gtintine imam olan 'bir kadm, yamnda bir mahremi 
olmadigL halde ti9 gti.nlti.k bir mesateden daha uzak bir yere yol
culuga \!Ikamaz, buyurm~tur. Bir kadmm kolesi ise omin mahremi ol
madl:gma gore kadln kcHesiyle beraber yolcruluk yapamaz.. Ve 
bir kole kadm efendisi ile birlikte (ikisi bir) yolculuk ya:pamayacagma 
gore, herhangi bir yabanc1 gibi, onun sa\!ma da bakamaz. 2) Ka
dlnm koleye bir mall olarak sahip olmas1, onun bu durumdan once ken
disine haram olmas1 halini helal k1lmaz. <;unkii kadlnlann erkeklere sa
hip olmas.1, erkeklerin kadmlara sahip olmas1 gibi degildir. Zira bir kadl
nm bir koleye sahip olmasmm, bir erkegin bir cariyeye sahip olmasmm 
erkege sagladJ.gi cinsel faydalanma hakkm1 kendisine saglamad1g1 ko
nusunda hi\! bir ihtilat yoktur. 3) Bir kOle her ne kadar sahibi olan ka
dm ile evlenemezse de bu evlenememe durumu anz.i bir §eydir. Bu, 
dort kadm1 olup ta ba§kala.nyla evlenemeyen kimsenin durumuna ben
zer. 0 halde, mademki bu evlenememe mtie'bbed olarak degildir, oyle 
ise bu kolenin kadm efendisi i~in diger yabanc1lardan bir farkl yoktur. 
Bu ~Iklamalardan da anl~llmaktadu ki, «Veya cariyeleri veya erkek
ligi kal.rna.m.l!§ hizmet\!ileri» cti.mlesiyle sadece cariyeler murad edilmekte
dir. Ancak cariyeler «Veya kadmlan» kelimesinin kapsamma da gi:riyor
lardl, burada yap1lan bu tekrann ne gibi bir fayda.s1 vard!r? diye bir soru 
da akia gelebilir ki buna §Oyle bir cevah verebiliriz: Ayetin ilk akla gelen 
manasma gore; «Onlarm kad.mlan» ve «cariyeleri veya erkekligi kalma-
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mi§ hizme~ileri» tabirleri ile kadmlarm sohbetinde bulunan htir ve ca
riye kadmlar murad olunmtl.§tur. Bunu ~oyle izah edebiliriz: Allah Teala 
«'Stislerini ancak kocalanna gostersinler ... » diye buyurarak, once erkek 
lerin durumlarm1 a~lklann§tlr. Bu. a~1klamad.an sonra biri ~lk1p ta mah
rem olup olmama hasebiyle yalmz erkeklerin bu htikme tabi ol::iuklan 
zanmna kap1labilir. Sonra Allah Teala «Cariyeleri veya erkekligi kalma
m~ hizmet~ilerh buyurarak cariyeleri zikretmi§ bu ctimleyi bir oncekine
baglaml§tlr. Bunun sebebi ise «Ya da onlann kadmlan» ibaresi zahiren 
sactece htir kadmlan i~ine allp cariyeleri almad1g1 i<;in sakmmanm kalk
masmm sadece htir kadmlara kar~1 oldugu samlmamas1 i\!indir. Nas1l 
ki «erkeklerinizden iki §ahid ... » ayetinde bize nisbet. edil::iigi i~in bura
daki «erkekler»le hiir erkekler kasdolunuyorsa, bu ayette ge~en «Onlann 
kadmlan» kelimesi ile de htir kadmlar kasdolunur. Onun i~in daha son
ra cariyeler, htir mtisltiman kad.mlara atfolunmtl.§ ve htir olan kad.mla
ra mtibah k1lman §ey onl~:~,ra da miibah klllnnn§tlr. 

11) Mtisltiman kadmlann zinetlerini gosterebilecekleri s1mflardan 
bu grup; ((Veya erkekligi kalmamJ.§ hizmet~ileri» cfunlesiyle ~lklannn§
tlr. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXIII, 202-208). 

isl~m. §ehvetlerin her an uyanlmad1g1 kan ve et tepkilerinin her 
vakit tahrik edilmedigi temiz bir toplum kurmay1 gaye edinir. Devaml1 
te§vik ameliyeleri; s.Onmeyen, kanmayan bir §ehvet azgmhg1 ile sonu~
lamr. 

Kas1dh bir bakl§, te§vik edici bir davraru~. tahrik edici bir stisUlen
ni~ ve sanki bir ~1plak vucud, btittin bunlar; bu ~1lgm, hayvani arzuyu 
kam~llamakta sinir ve iradenin dizginini elden ~1karmaktan ba§ka hi~ 
bir §ey yapmaz. Ya ba§lbo§ hi~ bir kay1d tammayan a~1khk veya k~klr
tlp sonra da bask1 yapmaktan mtitevellit neredeyse bir i§kence ame
liyesi olan sinir hastallklan ve ruh komplekseleri. 

lslam'm temiz. bir toplum kurmadaki vesilelerinden biri de, iki cins 
arasmdaki derin olan f1tri arzuyu salim olarak ve tabii giictinde blrak
mak bu arzuyu sun 'i vesilelerle kl§klrtmadan emin ve nezih yerinde 
kullanmaktlr. 

Bir zamanlar normal b~lar, serbes~e konu~malar, kadm ve er
kegin •bir arada bulunmas1, iki cins arasmdaki ne§eli oyna§malar ve 
sakll olan fitne yerlerine vak1f olmalar alrm§ ytiriimti§tti. Btittin bunla
rm i\!i ferahlatma, morali ayarlama, hapsedilmi§ arzulan serbest buak
ma, baskldan ve ruhi komplekslerden korunma, cinsi. baskmm ~iddeti
ni hafifletme ve 'bunun ardmda gizli olan emin olma:yan hareketleri 
durdurma oldugu fikri reva~ bulmu§tu. 
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Bu d~iince ve nazariyelerin ozellikle Freud''!lnki g~bi; esas1, insam 
hayvandan a'Ylran ozelliklerden-s1y1rma ve onu ~amura gomiilii. hay
vanhk di.izeyine itmek olan materyalist nazariyelerin yaytlmas1 akabin
de rev~ bulm~tur. Ancak bu d~iinc·e, bir nazariyenin varsaYlffilan 
olmaktan ileri gitmem~tir. Kayuis1zhgm en fazla oldugu i~timai, ah
laki, dini ve insani ·ba.~larm hepsinden de en fazla kurtulmu§ alan iil
kelerde bile bu: dii§iincenin yalanladl~m ve ytkildlgim gozlerimle gor
diim. 

Evet, soyunup dokiinp1eye ve cinsi bulu§mamn biitiin §ekil ve bi
~imlerinde hi~ bir kaydm bulunmad1g1 iilkelerde lbiitiin bunlann cinsi 
arzulan terbiye etmek ve diizene sokmak §Oyle dursun, bilakis daha 
fazla tahrik ed.ildigine siikuna kavu§mayan ~1lgm bir azgmhkla sonu~
landlgma §arud oldum. 1§te bunlar hi9 bir kay1dla ba.glanmayan ve Sl

mr tammayan tam· bir kadm erkek kan§masmm ve iki cins arasmda 
her §eyi miibah k1lan arkada§hklarm, yoldaki ~1plak viicudlann tahrlk 
edici davram§ ve ~1ktan a~1ga bakl§larm ve uyandmc1 hareketlerin 
dogrudan dogruya neticesidir. Burada olaylan ve mi.salleri daJla geni§ 
anlatmaya imkan yoktur. Biitiin bu rni.saller goriinen ger9eg~n de ya
lanladigi bu nazariyeleri yeniden gozden ge9irme zorunluluguna a91k-
9a delalet etmektedir. 

Erkek ve kadln arasmdaki f1tri temayiil, hayati yaratlh§ta kokli.i
ditr. ·Qiinkii Allah bu temayiilii, yeryii.ziinde hayatm idames.i ve insa,n
oglunun orada Allah'm halifeligini ger9ekle§tirmesi i~in 91lru} noktas1 
yapnn~t1r. Bu f1tri temayiil daimi olup, zaman zaman siiklina kavU§sa 
da sonra yine doner. Onu devamlr olarak tahrik etmek onun ihtiras1m 
arttmr ve rahata kavu§mak i~in onu maddi bir aleme iter. Bu ge.r9ek
le§meyince de tahrik edilm~ olan sinirler yorulur. Bu devamll bir ~ken
ce gibidir. Bakl§ arzu uyarid1nr, hareket tahrik eder, giilii§ te§vik eder. 
Bu meyili ima eden konu§madaki vurgu bu arzuyu kl§klrtlr. En emin 
yol bu kt§.klrtma amillerini, bu temayiilleri kendi tabii Sllllrlan i9inde 
kalacak §ekilde azaltmak ve sonra da onu tabii verilerle tatmin etmek
tk i§te Islam'm bu yolda se¢ igi metod budur. Fltratl terbiye ve insan 
giiciinii hayatm diger me§galeleriyle oyalama et ve kan tepkisine ica
bet etmemek. Boylelikle bu arzulara boyun egme bu sahadaki yegane 
gir~ noktas1 olmaktan glkar. 

Burada zikrolunan iki ayet-i celile'de de her iki taraftan vaki' olan 
tahrik etme , meyletme v.e fitne imkanlarm1 azaltmaya 6rne~er vardlr: 

«Mii'min erkeklere soyle: Gozlerini haramdan sakmsmlar ve mah
.rem yerlerini korusunlar. Bu kendileri i9in daha temtzdir. Allah yap
tiklarmdan §iiphesiz haberdardlr.ll 
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Erkekl~rin gozlerini balnlmas1 yasak olandan ~evirmeleri , onlar 
i~in rUhi bir edep; yiizdeki ve viicuddaki fitne yerlerine bakma arzusunu 
yenme ~a:ba:s1d1r. Ayn.ca bu fitne ve yoldan ~lkmaya a~1Ian ilk pence
reyi kapatmaktlr; zehirli ok:u hedefine ul~t1rmamak i~in ameli bir ~a

bad1r. 
iffeti koruma, gozii haramdan sakmmanm tabii sonucudur; veya

hut iradeyi hii.k:iimra.n k1lma, murakaJbeyi uyarma ve arzulara daha ilk 
merhalesinde gruib gelmek i~in atllan ikinci adnruhr. Bu yii2f}en sebep 
ve netice olmalan veyanut vicd.An ve ger~ek alemlerinde :birbirlerine 
yakm iki ad.Im olmalan itibanyla ikisi de bir ayette toplanm~tlr. 

«Bu kendileri i\!in daha te:mizdir.» Boyle davranl§ onlarm duygu
lan i\!in daha temiz ve §ehvet hareketleriyle temiz ve me§ru' olmayan 
yolda kirlenmemeleri i~in daha garantilidir. Ve bu, toplum i~in daha 
temiz ve onun mahremiyetini ve namusunu teneffiis ettigt havayi da
ha iyi korur. 

Onlari bOyle bir himaye altmda tutan Allah, onlarm psikolojik ter
kiplerini ve f1tri yapllanru bilir ruhlarmm temayiillerinden ve uzuvla
nnm hareketlerinden haberdard1r. <<Allah yapt1klanndan §iiphesiz ha
berdardlr.» 

.«Mii'min kadmlara da soyle: Gozlerini haramdan sakmsmlar iffet
lerini korusunlar» ... 

A~ ve h1rs1zca nazarlarla veya gizliden gizliye tahrik eden ve erkek
~erin- i\!inde gizli fitneyi uyandrracak '§ekilde fiitursuzca bakmasmlar. 
F1tri olan arrulannm tatminini e'§lerinde arasmlar. f}ehvetlerinin 
tahrikine kap11Ip; bu yoldan gelecek olan ~ocuklanrun cemiyette kar
§ll~acaklan utan~ verici durum~an ka~msmlar. 

«Kendiliginden goriinen k1s:rru miistesna, zinetlerini ~masmlar.>> 

Kadm i~in siis f1tratma uygun olarak helald1r. Her kadm giizel ol
maya ve giizel goi'iinmeye merakhdlr. Siis, as1rdan as1ra degi§se de, 
es8.sl fltratta birdir: · giizel olma ve giizelligi tamamlayarak bunu erkek
lerin gozleri online serme arzusu. 

'islam, bu f1tri arzunun kaf§Ismda degildir. Ancak bunu diizene 
sokffiak ister ve buna tek erkek yoniinde yon verir. Bu erkek, onun hayat 
arkad~1d1r. Ancak bu erkek, kendinden ba§ka hi~ kimsenin ·goremeye
cegi, bu kadina ait yerleri gorebilir. Erkege :bu kadmm sadece bazi kl
Simlanna vaklf olmada, az sonra zikredilecek olan bu ayette varid olan 
ve vak1f olmakla §ehvetleri uyanmayan mahrem ki!jiler katllabilirl&. · 

Siisiin ancak elde ve yiizrle ~oriinen kLsrmlarmi a~mak caizdir. 
<;iinkii yiiz ve ellerin a~Ilmas1 Resulullah (s.a .)m Ebubekir (r.a.)in klz1 
ESma (r.a.)ya §U s6zlerle mi100h klllnml§tlr. Ey Esma, kadtn biilug ~a-



5880 !BN KES!R (Ciiz : 18; SQre: 24 

gma ul~mca onun gorulmes.i caiz olan ye.rleri §Uralandir; yiiziinii ve 
avu~Iarm1 i§aret etmi§tir. 

«Ba§ ortiilerini yakalanmn iistiine koysunlar.» 
( ~ ) «Ceyb)) elbisenin goksiindeki yutma<;tlr. ( Jlc>- ) .ise ~. 

gerdan ve gogiis ortiisiidiir. Bununla kadm fitne yerlerini orter, bunla
n ~ gozlere manlz b1rakmaz. Hatta miittaki olanlann dahi ani bakl§
Iarma ve gozlerinin kaymalanna ve davram§lannm tekrarlanmasma 
sebep ve fitneyi mu'cib olmamak i<;in b~larmi ve gogiislerini kapasm
lar. <;iinkii fitne yerleri ac;1k buak1ld.lg1 takdirde, bunlara gozleri ili§en 
miittakilerin ic;inde gizli bir ar.ru uyand1rabilir. 

Allah kalbleri bu kabil bir bela ile imtihana ve tecriibeye ma'ruz 
b1rakmay1 murad etmez! 

Bu yasakla kaTI?Ila§an, kalbleri iman nuru ile aydmlanrm§ mii'min 
kadmlar siislii ve giizel goriinme husftsundaki f1tri arzularma ragmen 
kabulde asia tereddiit etmediler. Cahiliyet devrinde kadm - bugiinkii 
modern cahiliyet devrinde oldugu gibi- hie; bir §eyle ortiilii. olmayan 
gogsiinii ileri dogru c;1kararak erkekler arasmda dola§ITdL Belki ~la
rmm ucunu, boynunu ve kulak memelerini de a<;1kta b1rak1yordu. Ne 
zaman ki Allah, kad.lnlara ba§ortiilerini yakalarmm iizerine salmalan
ru ve zinetlerini kendiliginden goriinen klsrmlar miistesna, ac;mamala
rml emretti onlann hali Hz. Ai§e (r.a.)nin anlatt1g1 §ekle donii§tii : Al
lah, ilk hicret eden kadmlara rahmet etsin. Allah Teala, «B~ortillerini 
yakalarmm iistiine koysunlar)) . ayetini inzal edince harmaniyelerini 
y1rtarak onunla ortiinmii§lerdir. 

~eybe k1z1 Safiye rivayet Ejdiyor ve diyor ki: Biz Hz. A~e'nin yanm
dayken bir k1srm hammlar Kurey§'li kadmlarm durumunu ve faziletini 
anlatml§lardl. Bunun iizerine Hz. Ai§e (r.a.) buyurdu ki: Muha~ak ki 
Kurey§'li kadmlann iistiinliigu va:rd1r ama Allah'a yemin ederim ki 
ben, ansar'm kadmlanndan daha c;ok Allah'm kitab1m tasdik eden ve 
Kur'an'a inanan faziletli kimseler gormedim. Nur suresindeki «Ba§or
tti.Ierini yakalarmm iistiine koysunlar» ayet-i kerime'si nazH oldugun
da, kocalan onlann yanma gittiler ve kendilerine Allah'm bu konuda 
inzal buyurdugu ayetini okudular. Bir ki§i kansma, k1Zma, bac:tSma ve 
yakmlarma bu ayeti okuyordu. ic;lerinden hi<; bir hanrm b~ortiisiinii 
yakasmm iistiine koymaz olmad1. Allah indirdigi kitabmdaki hiikmiine 
inand1klarmdan ve tasdik ettiklerinden ortiilerine biiriindiiler. Ve san
ki b~larmda bir karga varml§ gibi ortiilti. olarak peygamberin arkasma 
geldiler. 

Dogrusu islam dini, miisltiman cemiyetin bedii zevkini yiicelterek 
gti.zellik duygusunu antml§ ve gti.zel mefhumundaki hayvani yonii gii
zelle§tirmemi§tir. Giizelde onemli olan, insanllk yonti.dti.r. Bedeni a~arak 

Nur 

sag 
zul 
UYI 
du: 
Sill 

im 
sm 

ka; 
su; 

da 
mi 
lik 
<;11 
no 
nt 
gi' 
y~ 

ye 
is 
m 
la 
de 
§t 
dE 
d~ 

n: 
I a 
I a 
fl 

li 
b: 
Vf 

la 
B 
lE 
el 
i~ 
IE 
b 



!I 

Nflr, 31) HAD!SLERLE KUR' AN -I KERlM TEFSIR! 5881 

saglanmaya ~alll}Ilan guzellik, hayvani bir guzelliktir. Ve insan onu ar
zularken hayvanca arzulara kap1larak arzular. Ne kadar ustiinliik ve 
uygunlu.k olursa olsun, kadmm bedenindeki guzellik mefhumu hayvani 
duygularla beslenir. Ortiilmu§ haldeki guzellik ise, ki§inin guzel duygu
sunu yucele§tiren tertemiz bi.r guzelliktir. Ve o giizel mefhilmu insarun 
insanllgma yar~lr, hem duygular aleminde hem de dii§iinceler dunya· 
smda temizlik ve nezaket ile ~epe~evre sarar onu. 

Bugiin de mii 'min kadmlar arasmda umumun zevk-i bediisinin bu 
kadar a§agilara dii§mii§ olmasma ragmen insanlarda hayvanllk duygu
sunun iistiin gelip a<_;Ilmak sa~1lmak, hayvanlar gibi her tiirlii duygu
dan uzakla:;mak ve §ehvet batagma batmak gibi adiliklerden islam, 
mii'min hammlan aym tarzda korur. Bugiin bu dii~ukliiklere ve adi
liklere ragmen goriiyorsunuz ki inannn§ hammlar her §eyi ile a<;Ill~ sa
~Ilan ve adile~en bir toplumda kapall , miitesettir ve bedenlerinin oynak 
noktalarm1 ortmii§ olarak Allah'm emrine itaat ediyorlar. Halbuki gu
niimii:z diinyasmda bir di§i hayvanm erkek hayvam kendisine ~ekmesi 
gibi, kadmlar erkekleri tahrik edebilmek ic;in her yola ba§ vuruyorlar. 
Yalmz inanrru§ kadmlard1r ki bu gihi adiliklerden korunabiliyorlar. 

Bu haya, hu ihti§am ve c;ekingenlik duygusudur ki ferdi ve cemi
yeti her turlu dejenerasyondan korur ve muhafaza eder. Ve bunun ic;in 
islam fitneden emin oldugu zaman bu kapanma durumunun terkedil
mesine miisaade veriyor. Bu itibarla ce§eri ve §ehevi arzularla bakma
lari muhtemel olmay~n yakm kimseleri bu mahremiyetten istisna ad
dediyor. i§te miisliiman kadmlarm emin olduklan kimseler suas1yla 
§Unlardrr: Babalar, c;ocuklar, kaympederler ve onlarm c;ocuklan, kar
de§ler ve karde§ c;ocuklan, k1z karde~lerin c;ocuklan, mii 'min kadmlar 
da bundan miistesnad1rlar. Gayr-i muslim kadmlara gelince ; bu istis
na .bahis konusu degildir. Zira olabilir ki gayr-i muslim kadmlar, koca
lanna veya karde§lerine yahut ta kendi yakmlarma rilusliiman kadm
lann guzelliklerini veya mahremiyetlerini anlat1l'lar. Ve boylece onla
rm durumuna muttali' olmalanm saglarlar. Nitekim Buhari ve Miis
lim'de varid olan bir hadis-i §erif'te buyuruluyor ki: Bir kadm ba§ka 
bir kadma <;Iplak olarak yan~masm. ·<;iinkii onu kocasma anlata;bilir 
ve erkegin onu goriiyormu~ gibi olmasma vas1ta olur. Miislii.man kadm- . 
lara gelince, •bunlarm gormesinde bir beis yoktur. Qiinku guvenilirler. 
Bir h~ka kadmm vucudunu ve zinetini kocalanna anlatlp tavsif etme
lerine dini duygulan mani olur. Bu istisnalar meyanmda bir de <t<Sag 
.ellerinin malik oldugu cariyeler» vard1l'. Yalmz bu istisna, cariyeler 
ic;in s6z konusudur. Baz1 kimseler erkek koleleri de bu s1mfa ilhak ey
lem~lerdi. Buna sebep olarak da bir kolenin sahibine kar§I §ehevi arzu 
beslemeyecegini gfutermi§lerdir. Ancak birinci gor~ en uygun clan 

Tefstr, C : XI ; F . 3 
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gorii§tiir. Zira kole de bir insaruilr. Ve her insan gibi ne kadar ozel du
rumu olursa olsun §ehevi arzu ve duygusu bulunacaktlr. Binaenaleyh 
onlardan da k~mak gerekir. Bu istisnalar meyamnda bir de «erkek
ligt kalmanu§ hizme~iler bulunmaktadlr.» Muhtelif sebeplerden dola
Yl erkeklikleri kalmami§ olabilir. Bu1alallklarmdan, deliliklerinden, 
ininden (erkeklikten mahrum alma) , tenasiil uzvunun kesilmesinden, 
erkeklikleri zail olmu§ olabilir. Bu gibilerde §ehvet duygusu olmaya
cagmdan ka~may1 gerektirmezler. Zira burada 1ba§tan ~1karma ve al
datma durumu soz konusu olmaz. Bu istisnalar meyanmda bir de Ka
dmlarm mahrem yerlerini anlamayan ~ocuklar bulunmaktadlr. Bu 
~ocuklarda kadmlarm mahrem yerleriyle ilgili duygular heniiz geli§
memi.§tir. Billug ~agma ermemi§ olsalarda bu duygular te§ekkill ettik
ten sonra istisnai durumlan kalkar. 

E§lerin dl§mda burada zikri ge~enlerin gormelerinde bir beis yok
tur. ·<;iinkii ortiinmenin ve tesettiiriin ana gayesini te§kil eden fitne un
suru ortadan kalkmaktad1r. Kocaya gelince, o istisnas1z hi~ ibir smua 
tabi degildir. 

Mactem ki bu icraatlardan maksad korunmak husftsudur, ayet-i ke
rime seyrine devam ederek mii'min kadmlan kapall zinetlerini a~1ga 
vuracak, §ehevi du.ygulan tahrik edecek ve uyuyan hisleri uyaracak 
hareketlerden dahi menediycr. Fiilen zinetlerini ac;:1ga vurmasalar bile 
onlann. tahrik edici hareketleri yapmamalanm bildiriyor. 

((Gizledikleri zinetle.rinin bilinmesi ic;:in ayaklanm yere vurmasm
lar.» 

Bu ifade insan rUhunun derinliklerini, heyecan ve hareketlerini ve 
ya!:nl~1m derinligine bilip kavramanm ifadesidir. Ger~ekten de §ehveti 
tahrik bakunmdan baz1 kereler hayal, gozle gorillenlerden daha c;ok te'
sirli olur. Birc;ok ki§iler vard1r ki kadlnlarm ayakkab1s1m, elbisesini ve 
zinet e§yasmi gordiikleri zaman viicudlanm gormelerinden daha c;ok 
tahrik olurlar. Nitekim birc;:ok ki.§iler kadmlann hayalini ve siliietini 
gormekle bizza t kendilerini gormekten daba fazla tahrik olurlar. Bu 
durum giiniimiizdeki parapskiyatri bilginleri tarafmdan c;ok degi§ik bi
~imleriyle ortaya konmu§tur. Zinet e§yalanmn ~akirtiSini duymak ve 
uzaktan 'bir kadm parfiimiiniin kokusunu farketmek bi~ok ki§inin his
lerini tahrik eder, sinirlerini harekete gec;irir ve reddi miimkiin olmayan 
azgm bir fitneyi uyanr. i-§te Kur'an-1 Kerim biitiin bu yollarm kapiSrm 
tlk1yor. Zira _bu Kur'an 'I indiren Yiice Allah insanoglunu yaratandlr. 
Ve §iiphesiz ki yarattlklanm en iyi bilen O'dur. O'dur Latif ve Habir 
olan. Nihayet ayet-i kerime biitiin goniilleri Allah'a baghyor. Bu ayet
ler inmezden once neler yap1lnu§ olursa olsun tevbe kap1lanm a.c;lk 
tutuyor: 
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«Ey mii'minler hepiniz Allah'a tevbe edin ki kurutulll}a eresinizo» 
Ve ooylece Allah'm murikabesi, §efkati ve riayeti goz oni.inde bu

lundurularak hassasiyet duygu&UJ keskinle§tiriliyoro insamn bu derin 
f1tri egilimler ka~1smda 90k zaytf dii.§ttigi.inti, bunun i9in Allah tak
vasl ve korkusundan 1ba§ka hi9 bir §eyin onu koruyamayacagm1 belir
terek Hak Tea.la'nm insanlara olan inayeti gozler oni.ine seriliyor. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal 'il Kur'ano X, 419-425) 0 

32 - ic;inizden bekarlan ve kolelerinizden, cariyeleri
nizden salih olanlan evlendirin. Sayet yoksul iseler Alla4 
onlan lutfuyla zenginlel?tiriro Allah lutfu bol oland1r ve 

0 Alimdiro 
33- Evlenemeyenler de; kendilerini Allah, lutfuyla 

zenginlel?tirinceye kadar iffetli davrans1nlaro Koleleriniz
den hur olmak i<;in bedel verm.ek isteyenlerin bedel verme
lerini ikabul edin. Sayet onlarda bir hay1r g6ruyorsan1zo 
Ve Allah'1n size verdigi mal dan onlara verino Dunya 'ha
yatlnril gec;ici menfaat1n1 elde etmek i<;in iffetli olmak iste
yen cariyelerinizi fuhl?a zorlamay1no Kim onlan zorlarsa 
l?iiphesiz ki Allah, onlan (cariyelerD zorlanmalanndan 
sonra da c;ok bag11?lar ve merhamet edero 

34- Andolsun ki Biz apac;1k ayetler, sizden once ge
<;enlerden misaller ve takvaya erenler i1c;in de ogutler in
dirdik. 
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Evliligi Kolayhl§tirin 

Bu ayetci kerime'ler · muhkem hukfunler ve pe~tirilm~ emirleri 
it;ine almaktadlr. «i\!inizden bekarlan ve kolelerinizden, cariyeleriniz
den salih olanlan evlendirin.» ayeti, evlendirme emrini i~ermektedir. 
Alimlerden bir grup evlenmenin, giicu yeten herkese vacip oldugu go
r~iindedir. Bunlar Allah Rasulu (s.a.) nun : 

Ey ·gen\!ler toplulugu; sizden kim evlenmeye gfi<; yetirirse evlen
sin. Zira o, gozii ve mahrem yeri en t;ok koruyand1r. Kim de evlenme
ye gfit; yetiremezse orut; tutsun. Zira oru\! §ehvetten allkor, §ehveti kl
rar, hadisinin zahirini delil olarak alml§lardlr. Buhari ve Miislim ha
disi ibn Mes'ud'dan rivayetle tahric etmi§lerdir. B~ka bir §ekilde ol
mak uzere Siinen'lerde mevcud bir hadiste Allah Raslilu (s.a.) §Oyle 
buyuruyor: Evleniniz, c;ogallmz. K1yamet gtinu ben sizin (t;oklugunuz)
le iimmetlere ovtinecegim. Ba§ka bir rivayette Allah Rasuliiniin: Hat
ta d~uklerle bile onlara kar§l ovfinecegim, dedigi nakledilmektedir. 
Ayetteki ( 13~ \11 ) kelimesi, ister, evlenip aynlnu§, isterse hi~ evlen
memi§ olsun e§i olmayan kadm ve e§i olmayan erkek anlamma gelen 
( (':11 ) kelimesinin c;oguludur. Cevheri, dil alimlerinden ·bu kelime
nin hem erkekler ve hem de kadmlar hakkmda kullaruld1gm1 nakleder. 

«~ayet yoksul iseler, Allah onlan lutfuyla zenginle§tirir. Allah lut
fu 'bol olandlr ve Alim'dir.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali 
ibn Elbu Talha der ki: Allah Teala onlan evlenmeye te§vik etmi§; hfirle
re ve kolelere evlenmelerini emrederek evlendikleri takdirde onlara zen
ginlik va'detmi§ ve : «~ayet yoksul iseler, Allah onlan lutfuyla zengin
le§tirir.» buy;urmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Ebube
kir es-S1ddik (r.a.)dan rivayetine gore; o, §Ciyle demi§tir: Allah'm size 
emretmi:§ oldugu nikahta O'na itaat edin. 1Size alan zenginlik va'dini 
yerine getirecektir. Zira 0 : «~ayet yoksul iseler, Allah onlan lutfuyla 
zenginle§tirir.» buyurm~tur. ibn Mes 'ud'dan §Oyle rivayet ediliyor : 
Nikahta zenginlik dileyiniz. Allah Teala: «~ayet yoksul iseler Allah on
Ian lutfuyla zenginle§tirir. » buyurmu§tur. Hadisi ibn Cerir .rivayet et
mi§tir. Begavi, bunun bir benzerini Hz. Omer'den rivayetle zikreder. 
Leys kanallyla ... Ebl! Hureyre (r.a.)den rivayetle Allah Raslllu (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: tit; kimse vardlr ki Allah'm onlara yard1m etmesi bir 
haktlr: iffetli olmak isteyerek evlenen, borcunu Odemek isteyerek kita-
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cete baglanilll§ kole ve Allah yolunda sava§an gazi. Hadisi imam Ah
med, Tirmizi , Nesei ve ibn Mace rivayet ediyorlar. Uzerindeki izann
dan ba§ka bir §eyi olmayan, demir bir ytiziik bile almaya giicu yetme
yen bir adam1 Allah Rasulu (s.a.) evlendirmi§ ve Kur'an'dan ezberle
mi§ oldugunu kadma ogretmesini onun mehri kllnu§tl. Allah'm lutf u 
kereminden beklenen ve all§Ilagelmi§ clan; evlenen kan-kocaya her iki
sine de yetecek kadar nzlk vermesidir. insanlardan birgogunun zik
rettikleri: Fakirlerle evlenin ki, Allah sizi zenginle§tirsin, hadisinin 
ash yokt ur. ~im:liye kadar kuvvetli veya zay1f bir isnadm1 da gorme
dim. Zaten Kur'an bundan mustagnidir. Biraz once verdigimiz hadis 
de bOyledir. Hamd Allah'a mahsustur. 

«Evlenemeyenler de ; kendilerim Allah, lutfuyla zenginle§tirinceye 
kadar iffetli davransmlar.» ayeti, evlenme imkam bulamayanlara Al
lah 'm haramdan sakmma emridir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) de: 
Ey gen~ler toplulugu, sizden kim evlenmeye gu~ yetirirse evlensin. 
~uphesiz o, hem gozu ve hem de mahrem yeri en iyi koruyandlr. Kim 
de evlenmeye gu~ yetiremezse oru~ tutsun. Zira o §ehveti kuar, buyur
mu§tur. Bu ayet-i kerime mutlaktlr. Nisa suresindeki ayet ise ·bundan 
daha dar kapsamll olup bu : «Sizden; htir, inanm1~ kadmla.rla evlen
meye gu~ yetiremeyen kimse. ellerinizdeki inanffil§ cariyeleriniz:den 
alsm.» (Nisa, 25) ayetidir. Yani cariyelerle evlenmeyerek sabretmeniz 
daha hayuhd1r. Zira cariyelerle evlendiginiz takdirde dogacak ~ocuk, 

kole olacakt1r. << Ve Allah Gaffu'dur, Rahim'dir.» 

«Evlenemeyenler de; iffetli davransmlar.» ayeti hakkmda ikrime 
§oyle diyor : Bu, bir kadm gorup te ona kar§l kendini arzulu goren 
kimsedir. ~ayet onun e§i varsa gitsin ve ihtiyacm1 onunla gidersin. ~a
yet e§i yoksa, goklerin ve yerin melekutu uzerinde dti§iinsiin ki sonun
da Allah Teala onu zengin k1lacakt1r. 

«Kolelerinizden hur olmak i~in bedel vermek isteyenlerin bedel 
vermelerini kabul edin. ~ayet onlarda bir hay1r goriiyorsamz.>> ayeti; 
Allah Teala'nm kole sahiplerine, kolelerin ibedel vererek kolelikten kur
tulmayi istediklerinde onlan bir bedele baglayarak azad etme emridir. 
Bir §artla ki kOlenin efendisi ile arasmda odemede anla§tlklan ve §art 
kO§ulan mall efendisine odemek iizere ~aresi ve kazanc1 olmalld1r. Alim
lerden Nr ~ogu ; bu em.rin bir ir~ad ve mustehak klima emri oldugu, 
kesinlik, vucub ifade eden bir emir olmad1g1 gorii§tindedir. Bilakis ko
lesi kendisinden bir bedel mukabili hiir olmay1 istedigi zaman kolesi
nin bu istegmi krubul ederek onu kitabete baglarnas1 veya krubul etme
yerek onu kitabete baglamamas1 arasmda muhayyerdir. Sevri'nin Ca
bir'den, onun da ~a'bi'den rivayetine gfue kolenin efendisi (kolenin be-
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del rnukabili hiir kalma istegiili) dilerse kabul edip onu kitabete bag
lar, dilerse onun bedel kar§1llg1 hiir kalrnas1m ka:bul etrnez. ibn Vehb'in 
tsmail ibn Ayya§'dan, onun birisinden ve onun da Ata ibn Ebu Reooh'
dan rivayetine gore; ki::ilenin efendisi dilerse onu kitabete baglar, dile
rnez ise kitabete baglamaz. Mukatil ibn Hayyan ve Hasan el-Basri de 
boyle soylemi§ti.r. Ayetteki emrin zfthirine dayanarak ba§kalan, kole be
de! kar~1llg1 hiir olmay1 istedigi zaman efendisinin onun bu istegini ka
bul etrnesinin vacib oldugu gi::irii§iinjedirler. Buhari der ki: Ravh'in ibn 
Ciireyc'den rivayetinde o, ~oyle diyor: Ata'ya: Kolemin mall oldugunu 
bildigim takdirde (ve onun istegi uzerine) onu kitabete ·baglamak ·benirn 
iizerime vacib midir? diye sordurn. Ben onun vacib oldugunu samyorurn, 
dedi. Amr ibn Dinar der ki: Ata'ya: Bunu birisinden mi naklediyol"SSUn? 
diye sordum da hay1r, dedi. Sonra bana haber verdi ki MU.sa ibn Enes 
kendisine §6yle nakletmi§: Sirin, Enes'den bedeli mukabili hur kalmayr 
iste~. Onun {!Ok mall oldugu halde Enes kabul etmemi§. S.irin de Orner 
ibn Hattab'a gitmi§ ve Hz. Orner: Onu kitabete bagla, dedigi halde Enes 
kabul etmemi§ ve Hz. Orner de onu kuba~la dovmii§. Akabinde Hz. Orner 
(r.a.) : «~ayet onlarda bir hayrr goriiyorsamz onlann bedel verrnelerini 
kabul edin.» ayetini okumu§ ve Enes de Sirin'i bedel mukabili hur bl
rakffil§. Buhari bu haberi bu §ekilde rnuallak olarak zikrediyor. Abdi.ir
rezzak'm ibn Ciireyc'den rivayetinde o, §6yle anlatlyor: Ata'ya: (Kale
min) mall oldugunu bildigirn halde onu kitabete baglarnam bana vacib 
midir? diye sordum. Onun vacib oldugunu san1yorum, dedi. Bunu Amr 
ibn Dinar da belirtip §Ciyle diyor: Ata'ya: Bunu birisinden mi nakledi
yorsun? dedim de, o; hay1r, dedi. ibn Cerir'in Muhammed ibn Be§§ar 
kanallyla ... Enes ibn Malik'den rivayetine gore; (kolesi) Sirin, kendisini 
bedel mukabili hur b1rakmas1m istem~·ti. Bunda ag1rdan ald1 da, Hz. 
Orner kendisine: Onu mutlaka bedel mukabilinde hiir buakmallsm (ki
tabete baglamallsm), dedi. Bu haberin isnadl sahihtir. Said ilbn Man
sur'un Hii§eym ibn Cii.veybir'den, onun da Dahhak'dan rivayetine gore; 
o, ~oyle demi~tir: Bu (ayet) 'bir azirnettir, kesin bir emirdir. Bu gorii§ 
imam ~afii -Allah ona rahrnet eylesin- nin eski iki gorii§iinden biri
dir. Yeni gorii§iinde ise ,o bunun Allah Rasulu (s.a.)nun: Mii.sliiman bir 
ki§inin mall ancak onun goniil h~lugu ile helaldir, hadisine dayanarak 
vacib olmad1gma zahib olmu§tur. ibn Vehb'in naklettigine gore; Malik 
§6yle diyor: Bize gore bir koleye sahip olanm, kolesi kendisini bedel mu
kabili hiir b1rakmasm1 istediginde, onu kitabete baglamasr gerekmez. · 
trnamlardan hi~ ki_msenin herhangi birini kolesini kitabete baglamaya 
zorladigllll da ~itmedim. Malik der ki: ·Bu; sadece Allah'tan bir emir ve 
ondan insanlara bir izindir, degilse bir vacib degildir. Sevri, Ebu Hanife, 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve ba§kalan da boyle s6~lem~tir. 
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Ancak ayetin zahirine <\_ayanarak i'bn Cerir vacib oldugu gorii§tini.i ter-
cih etmi§tir. · 

Baz1lan: «~ayet onlarda bir hayJ.r gori.iyorsamz.» ayetindeki hay1r 
kelimesini emanetle, diger ·bazllan dogrulukla, bir bal?kalan mal ile, di
ger haZilan ise c;are ve kazanc;la tefsir etmi§lerdir. E'bu Davud'un el-Me
rasil adh kitabmda Yahya ibn Ebu Kesir'den naklettigine gore; Allah 
Rasulii: <<~ayet onlarda bir hay1r goriiyorsamz onlarm hiir olmak ic;in 
bedel vermelerini kabul edin. » ayeti hakkmda §i:iyle buyurmu§: Eger on
larda bir san 'at goriirseniz (bir sanatlan varsa); bunu yapm, degilse on
Ian insanlar i.izerine yiik olmaya b1rakmaym. 

(( Ve Allah'm size verdigi maldan onlara verin.» ayetinde miifessir
ler ihtilaf etmi§lerdir. Miifessirlerden bazJlan buranm anlammm: On
ian hiir olarak biTakmak ic;in anlal?ffil§ oldugunuz bedelin bir klsmm1 
onlara b1rakm, §eklinde oldugum.1 sayler. Sonra baz1lan, b1rak1lacak 
miktarm dortte bir oldugunu si:iylem.i§tir. Bu miktann iic;te bir, ya
nm, bir olc;ii olmakslZln bedelin bir boliimu oldugu da s6ylenm.i§tir. Di
gerleri ise «Ve Allah'm size verdigi maldan onlara verin.» ayetinden 
maksadl §oyle belirtirler: Bu. Allah Teala'nm zekat mallanndan onlar 
ic;in farz kllffil§ oldugu payd1r. Bu; Hasan, Abdur.rahman ibn Zeyd ibn 
Eslem, onun babas1 ve Mukatil ibn Hayyan'm kavilleridir. ibn Cerir de 
bu gorii§ii tercih eder. ((Ve Allah'm size verdigi maldan onlara verin.)) 
ayeti hakkmda ibrahim en-Nehai: Kolenin efendisi olsun bir ba§kas.l ol
sun, insanlan bu i§e te§vikten iharettir, demi§tir. Biireyde ibn Husayb 
el-Eslemi ve Katade de bOyle soylemil}tir. ihn Abbas da der ki: Allah 
Teala mii'minlere, kolelere (kolelikten kurtulma.da) yard1nn emretmi§
tir. Daha once gec;en bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) : Uc; kimse vard1r 
ki onlara yardrm etmek Allah ic;in bir hakt1r, buyurmu§ ve onlardan ode
mek isteyen (efendisi ile hiir kalmak ic;in aralarmda §art ko§tuklan be
deli Odemek isteyen) miikatab koleyi de zikretmi§tir. Birinci gorii§ me§
hur alan gorii§tiir. 

:Dbn Ebu Hatirn der ki : Bize Muhammed ibn ismail'in .. . Hz. 6mer'
den rivayetine gore; o, Ebu Umeyye ktinyesini ta§Iyan bir kolesini kita
bete baglaffil§tl. Vakti geldiginde o, taksitini getirdi. Hz. Orner: Ey Ebu 
Umeyye, git, hiir kalmak ic;in verecegin bedelde bundan istifade et (bu
nun, Odeyecegin bedelde yardnru olacaktu), dedi. Ebu Umeyye : Ey mii'
minlerin emi.ri, buaksan da son taksitten olsa? dedi. Hz. 6mer: Korka
nm ki buna yeti§emeyecegim, deyip: ((Kolelerinizden hiir olmak ic;in be
del vermek isteyenlerin bedel vermelerini kabul edin. ~ayet onlarda bir 
haYir gi:iriiyorsamz. Ve Allah'm size verdigi maldan onlara verin.» aye
tini okudu. ikrime, bunun islam'da odenen ilk taksit oldugunu sayler 
ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in Said ibn Ciibeyr'den rivayetinde o. 
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§{)yle delllUj: ibn Orner bir kolesini kimbete ll:>agladigl zam.an aciz kahr 
da, kendi sadakasma doner korkusuyla onun taksitlerinin ilkinden hi<; 
indirim yapmazdl. Fakat Odeyecegi bedelin sonuna ula~t1g1 zam.an on
dan istedigi kadanm indi-rirdi. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Bbu Tal
ha: «Ve Allah'm size verdigi maldan onlara verin.» ayeti hakkmda §Oyle 
diyor: Yani onlarla anla§tlg1mz bedelden indirim yapm. Miicahid, Ata, 
Kasrm ibn Ebu Bezzar, A'bdtilkerim t:bn Malik el-Cezeri ve Siiddi de boy
le .sOylemi§lerdir. «Ve- Allah'm size verdigi maldan onlara verin.>> ayeti 
hakkmda Muhammed ibn Sirin §Oyle diyor: Bedel kar§Illgi hiir kalma is
tegini kabul ettigi kolesinin, anla§tlklan bedelinden bir k1srmru buak1p 
bundan vazgec;mesi onlann hO§una giderdi. i•bn Ebu Hatim der ki: Bize 
Fadl ibn l;)azan el-Mukri 'nin ... Hz. Ali (r.a.)den, onun da Hz. Peygarn
ber (s.a.)den rivayetine gore o: Kolenin hiir kalmas1 ic;in anla.§llan be
delin dortte biri delllUjtir. Bu garib bir hadistir. Hatta. merfu' olmas1 
miinkerdir. Dogruya yakm gibi goriineni, bunun !Hz. Ali (r.a.) iizerinde 
mevkuf olmas1d1r. Nitekim E.bu A;bdurrahman es-S.tilemi -Allah ona 
rahmet eylesin- hadisi Hz. Ali'den bu §ekilde (mevkuf olarak) rivayet 
etmi§tir. 

«Diinya hayatmm ge<;ici menfaatlm el~e etmek ic;in iffetli olmak 
isteyen cariyelerinizi fuh§a zorlamaym.» Cahiliye devri halkmdan her
hangi birinin bir cariyesi oldugunda, bunu zina etm~k iizere gonderir ve 
iizerine vergiler koyarak bunu her zaman ondan allrdL islam gelince 
Allah Teala. miisliimanlara bunu yasakladL Miifessirlerin Selef ve halef 
alimlerinden birc;ogunun anlattigma gore; bu ayet-i kedme'nin niizul se
be•bi Albdullah ibn Ubeyy ibn Selul'dur. Onun cariyeleri va.rd1. Gelirleri
ni almak, c;ocuklarma sahib olmak ve kendi zannma gore bununla bir 
riyaset elde etmek arzuSJUyla onlar1 zinaya zorlardL 

. Hafiz Ebu Bekr Ahmed ibn Amr ibn Abdillhalik el-Bezza.r -Allah 
ona rahmet eylesin- Miisned'inde der ki: Bize Ahmed ibn Davud el
Vasiti'nin ... Ziihri'den rivayetinde o, §Oyle anlat1yor: Abdullah ibn 
Ubeyy ibn 8.ehll'·un Muaze denilen bir cariyesi vardL A!bdullah onu zina
ya zorlard1. islam geldiginde: «Kim onlan zorlarsa §iiphesiz ki Allah ca
riyeleri zorlamalanndan sonra da ~ok bagi§lar ve merhamet eder.» kiS
mma gelinceye kadar «Diinya hayatmm ge<;ici menfaatini elde etmek 
i<;in cariyelerinizi fuh§a zorlamaym.» ayeti nazi! oldu. A'me§'in Ebu 
Siifyan'dan, onun da Cfubi·r'den rivayetine gore o: «Cariyelerinizi fuh§a 
zorlamaym.» ayeti hakkmda §Oyle delllUjtir: Abdullah ibn Ubeyy ibn Se
lul'iin Mesike denilen bir cariyesi hakkmda nazi! olm~tur. Onu f·uhf}a 
zorlardl. Mesike giigsiiz blr cariye idi, efendisinin bu istegini reddetti de 
Allah Teala, «Kim onlan zorlarsa §iiphesiz ki Allah, onlarr zorlanmala
n~dan sonra da <;ok bagi§lar ve merhamet eder.» kiSmma kadar .'bu ayeti 
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indirdi. Nesei de hadisi ibn Ci.ireyc kanahyla .. . Cahir'den yukardakine 
benzer §ekilde rivayet etmi§tir. Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar'm Amr ibn 
Ali kanahyla ... Cabir'den rivayetinde o, §6yle anlatlyor: Abdullah ibn 
Ubey ibn Selul'un Mesike admda bir cariyesi vard1 ve onu zinaya zor
lardi da, Allah Teala: ((Kim onlan zorlarsa §i.iphesiz ki Allah, onlan zor
lanmalarmdan sonra da ~ok bag1~Iar ve merhamet eder.>> k1smma gelin
ceye kadar <<Cariyelerinizi fuh§a zorlamaym.>> ayetini indirdi. A'me§ bu
rada Ebu Stifyan Talha ibn Nafi'den hadisi i§itmi§ oldugunu a~1k~a be
lirtmektedir. Bu; A'me§ ondan i§itmi§ degildir, 1bu sadece (onun rivayet 
etmi§ oldugu) bir sahifeden ibarettir, diyenlerin sozi.ini.in batll oldrugurna 
delalet eder. Bu a~Iklama Bezzar'md1r. Ehu Davud et-Taya.lisi'nin s,u.
leyman ibn Muaz kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore Abdullah 
ibn Ubeyy'in bir cariyesi caniliye devrinde zina eierdi. Hatta zinactan 
~ocuklan olmu~tu. ibn Ubeyy ona: Sana ne oluyor da zina etmiyors:un? 
diye sordu da: Hay1r, Allah'a yemin olsun ki zina etmeyecegim, dedi. ibn 
Ubeyy'in onru dovmesi i.izeTine Allah Teala: ((iffetli olmak isteyen cari
yelerinizi fuh§a zorlamaym ... » ayetini indirdi. .Nbdi.irrezzak'm Ma'mer'
den, onun da Zi.ihri'den rivayetine gore; Kurey§'den birisi Bedir gii.ni.i 
esir allnmi§ ve Abdullah i:bn Ubeyy'in yamnda esir kalmi§tl. Abdullah 
ibn Ubeyy'in Muaze denilen bir cariyesi vard1. Kurey§'li olan esir onu 
kendine ram etmek istiyordu. Ca~riye mi.isli.iman idi. Miisli.iman oldugu 
i~in o Kurey~'li esire ram olmak istemiyordu. Abdullah ibn Ubeyy ise 
cariyesi Kurey§'liden hamile kahr da, dogacak ~ocugunun da fidyesini · 
almm umuduyla cariyeyi buna zorlay1p onu dO.vi.iyordu. t~te bunun iize
rine Allah Teala: «iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuh§a zorlamaym.» 
ayetini indirdi. S.iiddi der ki: Bu ayet-i kerime, mi.inaf1klann ba§I Abdul
lah ibn Ubeyy ibn SelUl hakkmda nazil oldu. Onun Muaze admda bir 
cariyesi vard1. Ona bir mi.is,afir geldiginde bir menfaat elde etme ve §e
refe sa-hib olma arzusuyla bu. cariyesini, temasta bulunmas1 i~in o mil
satire gonderirdi. Muaze, Hz. Ebubekir (r.a.) e gelip bundan §ikayet etti. 
Ebubekir·de bu durumu Hz. Peygamber (s.a.)e anlatti. Allah Rasulii ca
riyenin allkonulmas1m emretti. Abdullah ibn Ubeyy: Beni Muhammed'in 
yamnda kim ma'zur gosterecek? (Kim benim yerime yapaca~na kar§I
llk kendisini mi.ikafatlandirmam i~in oziir ·beyan edecek?)' cariyemize 
el koydu diye 'bag1rd1 da, Allah Teala onlar hakkmda bu ayeti indirdi. 
Mukatil ibn Hayyan der ki: Bize ula§tlgma gore -en dogrusunu Allah 
bilir- bu ayet-i kerime iki ki§i hakklnda nazil olmu§tUr. Bunlar, kendi
lerine ft.it iki canyeyi fUh§a zorluyorlardi. Bu cariyelerden hirinin ismi 
Mesike olu.:_'J ansar'dan rbirine aitti. Digeri Mesike'nin annes.i olan trmey
me de A!bdullah ibn Ubeyy'in cariyesi idi. Muaze ve U;rva (adll cariye
ler) da bu durumdaydllar. Mesike ve annesi, Hz. Peygamber (s.a.) e ge-
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lip durumu ona anlattllar. Bunun iizerine IJur konuda Allah Teala: «Cart
yelerinizi fuh~ja (zinaya) zorlamaym.>> ayetini indirdi. «iffetli olmak is
teyen canyeleriniZ.i.» ayeti, genelde cari olan durumu belirtmektedir. 
Yoksa iffetli olmak istemeyen cariyelerinizi fuh§a zorlayabilirsiniz, gibi 
bir mefhum-u mi.ihalifi yoktur. 

Allah Teala: '' (Onlarm gelirleri, mehirleri ve <;ocuklanndan ibaret) 
diinya hayatmm ge<;ici menfaatm1 elde etmek i<;in ... » buyurmaktad1r. 
Hz. Peygamber (s.a.) de hacamat yapamn kazanc1, fahiljenin mehri ve 
kahine verilen hediyeyi yasaklann§tl. Diger bir rivayette: Fahiljenin 
mehri, hacamat yapanm kazanc1 ve kopegin .satl~j bedeli pistir, •buyur
mu~jtur. 

t<Kim onlan zorlarsa §i.iphesiz ki Allah, onlan (cariyeleri) zorlan
malarmdan sonra da <;ok ba:gi§lar ve merhamet eder.>> Nitekim bu konu
daki a<;Iklama daha once Cabir'den rivayet edilen ibir hadiste de g~mi§ti. 
ibn Abbas'tan rivayetle "tlm Ebu Talha der ki : ~ayet siz bunu yapar ve 
onlan f.uh§a zorlarsamz, §iiphesiz Allah Teala onlan ba~lar ve merha
met eder. Onlarm gi.inahlan da kendilerini buna zorlayanlarm uzerine
dir. Mi.icahid, Ata el-Horasani, A'me§ ve Katade de boyle soyleiilb}tir. Ebu 
Ubeyd'in ishak el-Ezrak'dan, onun Avf'dan, onun da Hasan'dan ~~~i.i.phe
siz ki Allah, onlan zorlanmalarmdan sonra da <;ok bag!.§lar ve merhamet 
eder.>> ayeti hakkmda rivayetin1e o, §5yle demi§tir: Allah'a yemin olsun 
ki cariyeleri ·bagi§lar ve merhamet eder. Zi.ihri'den rivayete gore; o, §Oy-

. le diyor: Zorland1klan §ey hakkmda Allah onlan <;ok bagt§laytcidlr. Zeyd 
ibn Eslem'den rivayette ise o: Allah Teala zorlanan (fuh§a z.orlanan) ca
riyeleri <;ok bagi§lar, merhamet eder, demi§tir. Bunlan ibn Miinzir tef
sirinde kendine ait i.madlarla nakletmi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Zur'a 
kanallyla ... Said ibn Ci.ibeyr'den rivayetinde o, §oyle demi§tir: Bu ayet 
Abdullah i-bn Mes'ud'un kiraetinde: ~i.iphesiz ki Allah, zorlanmalann
dan sonra da onlan <;ok bagi§lay1c1 ve merhamet edicidir, anlannnda ol
mak i.i.zere : ( r.>" ..J .J.J.&- ~~I )'I ~ ,y ..:ill .J\j ) §eklindedir ve on
larm giinahlan, kendilerini bu i§e z:orlayanlarad1r. Allah Rasulu (s.a.) 
nden rivayet edilen merfU' bir hadiste §Oyle buyurmaktadu: Ummetim
den hata, unutma ve yapmaya zorland1klan §eylerin (giinah1) kaldlnl
ffil§tir. 

Allah Teala bu hi.ikiimleri tafsilatll olarak anlat1p beyan ettikten 
sonra §6yle buyurur: «Andolsun ki Biz, (Kur'an'da) apa<;lk ayetler, siz
den once ge<;en (i.immet)lerden mi:saller, (Allah'm emirlerine muhAle
fetleri yiiziinden onlarm ba~larma gelenlerin haberlerini) indirdik.» Ba§
ka bir ayet-i kerime'de -iOyle buyrulur: {(Ve onlan sonradan geleceklere 
bir ornek ve ibret k1ld1k.>> (Zuhrlif, 56). 

11Takvaya eren (Allah'dan, korkan)ler ic;in de (giinahlan ve haram- , 
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Ian ~leinekten allkoyacak) ogtitler indirdik.» Hz. Ali ibn Ebu Talib 
(r.a.) Kur'an'm nitelikleri hakkmda §Oyle diyor: Onda aramzda.ki (ihti
laflar hakkmda) hiiktim, sizden oncekilerin ve sizden sonrakilerin ha
beri vardlr. 0 , kesin olarak htiktim verip ayncd1r, •bO§ sez degildir. Za
lintierden kim onu terkederse ; Allah belini k1rar, kim de onun dl§mda 
ba§ka bir §eyde hidayet ararsa Allah onu saptmr. 

- ---- t Z A HI -----

Buraya kadar mes'ele; psikolojik ve koruyucu tedbirlerle tedavi edil
meye ~all§lllyordu. Ne var ki insanoglunda bu temayiil, bir ger~ek ve 
v8.kla olarak yer etm~ti. Bunun i:;:in onu ger~ek ve pratik ~arelerle te
davi etmek zarureti var11. Pratik hal c;arelerinden birisi, evliligi kolay
la§tlrmak ve bu konuda yard1mla§may1 saglamaktii. Diger taraftan ~
ka yollan tlkayarak cinsi anaqinin kap1lanm biitiiniiyle kapamak ge
rekiyordu. 

!nsanoglunda fltraten mevcud olan cinsi egilimleri telati etmenin 
en talbil yolu; evlenmektir. Bu. koklii ve derin arzulann en temiz c;aresi 
evlilikti.r. Bunun i~in evlenmelerin online konulan her tiirlii engeller 
kaldmlmalldir. Hayat, tabil akl§l igerisinde ve sacteUgi ile ak1p gitmeli
dir. Yuva kurmak ve temiz bir aile ortam1 te'sis etmek i~in yollara diki
len en biiytik engel, maddi engeldir. islam ise son derece mtikemmel bir 
nizam oldugundan iffet prensibini kabul ederken, ·bunun gereklerini de 
ortaya koymu§ ve normal yap1ya sahip ferdler i~in kolayca saglanabilir 
hale getirmi~tir . Bu prensibler uygulandJ.g1 takdirde mecbfu kalarak de
gil kasden bu kolay, temiz yoldan sapanlardan ba~ka kirnse fuh§a ve ko
tiiliige gitmez o zaman. Bunun i~in i§te Yiice Allah islam cemiyetine em
rederek hel9.1 yol1an yap1lan nikahlann online dikilen maddi engelleri 
kald1rmaYI ve bu gibi engellerle kar§Ila§anlara yard1m etmeyi buyuru
yor: 

«i<;inizden bekarlan ve kolelerinizden, cariyelerinizden salih olanlan 
evlendirin. ~ayet yoksul iseler, Allah onlan lutfuyla zenginle~ti.rir. » 

Metinde gegen ( J4 \'1 ) kelimesi , her iki cin8ten e§i olmayanlar
drr. Tabiatlyla burda kasdolunanlar, hiir erkek ve kadmlard1r. Qiinkii ko

. lelerle ilgili hiikiim aynca gelmektedir: <<Ve kolelerinizden, cariyeleriniz
den salih olanlan.» 

Bunun devammdan da anla§Ilacagi gibi hepsinin evlenmelerine ma
ni olan engel paras1zllktl : «~ayet yoksul iseler, Allah onlan lutfuyla zen
ginle§tirir. » 

Bu, miisliiman cemiyette o imkam bulunmayan bekarlan, koleleri 
ve cariyeleri evermek husU.Sunda ilahi bir emirdir. Yalmz cumhfu-u ule-
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maya gore bu emir, vacib alan bir emir degil, mendub olan bir emirdir. 
Zira peygamber devrinde birc;ok 'bekar hulundugu halde onlar evlendiril
merni.§lerdir. l:}ayet evlendirme emri vacib olsayd1; peygamber onlan ev
lendirirdi. diyenler var. 

Ancak biz bu emrin mendub degil vacib oldugunu kabul ediyoruz. 
Fakat bu viicub, mfrsliiman devlet reisinin bekarlan evlenmeye zorla
masi anlammda degildir. l:}u anlamda bir viicub ifacte eder. islam cemi
yetini fuhu§tan korumak ve temizlemek i\!in koruyucu bir emir olmas1 
miinasebetiyle evlenmek isteyenlere devletin yard1m etmesi ve onlan ko
tiiliikten ko.rumay1 saglamas1 gerekir. Ve bu. devletin iizerine bir gorev
dir. Bu manada vacibdir. Zira vacibin §arti da vacib say1llr. 

Bunu soylerken §U noktay1 da gozden uzak bulundurmamak gerekir. 
Miikemmel bir sistem olmas1 itibanyla islam, ekonomik durumlan esasll 
tedbirlerle c;oziimler. Normal yap1daki ferdlerin \!all§Ip kazanmalanm 
kendi nz1klanm kendilerinin te'min etmesini ve devle:t hazinesinden 
yard1ma muht~ olmamalanm te'min eder. Ancak :ba.zJ. istisnai durum
larda devlet hazinesinin de yard1m elini uzatmas1m ·§art kO§ar. islam 
ekonomisindeki ana prensib her ferdin kendi geliriyle ge\!inmesini sag
lamaktir. Bunun ic;in i§ bulmak, c;all§ma imkanlan saglamak, gec;im i~in 
asgari iicret kai:ielerini te'min etmek, devletin ferdlere kar§I bir vazifesi 
olarak kabul edilir. Bunlar te'min edildikten sonra devlet hazinesinden 
yard1m etmek istisnai durumlard1r. Ve islam ekonomisi, ana prensible
rini 'bu isti.mai yard1m hallerinin iistiine lmrmaz. 

Biitiin bunlar sagland1ktan sonra, miisliiman bir cemiyette §ahsi ge- · 
lirleri evlenmek ic;in laz1m olan miktarlardan az birtak1m fakir erkek ve 
kadmlar bulunacak olursa, islam cemaatmm bunlan 'evlendirmeleri de 
gerekir. Koleler ve cariyeler de aym §ekildedir. Fakat kole ve cariyelerin 
evlendirilmesi i§iyle giic;leri yettigi miktarda onlarm velileri ilgilenirler. 

Bununla beraber evlenmek arzusunu 'besleyen ve bunun ic;in elve
ri.§li bul·unan kadm ve erkeklerin evlenmeleri ic;in fakirlikleri bir engel 
olmamalldir. <;iinkii nz1k Allah'm elindedir. Eger onlar temizlik ve iffet 
yolunu sec;ecek olurlarsa kendilerini zenginle§tirecegini Cenab-1 Hak te
keffiil etmi§tir: cc~ayet yoksul iseler Allah onlan lutfuyla z.enginle§tirir.>> 
Ve Rasulullah .tuyurmu§tur ki: fie; ki.§iye yard1m etmeyi Allah Taahhiit 
et~tir: Allah yolunda cihad eden miicahide, anla§ma yaparak hiirri
yetini kazanmak isteyen koleye ve iffetle evlenmek isteyen bekara. 

Bekarlann evlendirilmesi meselesini cemiyetin iizerine yiikledikten 
ve onlarm cemiyet tarafmdan evlendirilmeyi beklemelerini belirttikten · 
sonra onlara d·a Allah kendilerini evlenecek miktarda zenginlige kavu§
turuncaya kadar iffetli olmalanm emrediyor: ccEvlenemeyenler de ken
dilerini lurtfuyla zenginle§tirinceye kadar iffetli davransmlar.>> iffe·tli 
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davranmak isteyenleli s1kmtlya sokmayacagm1, onlann iyilik konusun
daki arzu ve niyetlerini bildigini beyan buyuruyor. 

i§te boylece islam, bu problemi pratik olarak halletmeye <;all§Ir. 
Maddi yonden evlenecek duruma miisait olmayanlan bile evlenmek i<;in 
gerekli o.rtann haz1rlar. 

islam cemiyetinde kolelerin ve cariyelerin bulunmas1 bir mecburiyet 
halini al~ oldug·undan bunlarm cemiyetin ahlaki seviyesinin dii§me
sine se·bep olacaklanm goz oniinde bulundurarak kolelerin ha.Ssasiyetini 
ve zay1fhklarm1 nazar-1 i'tibara ahyor. Ve onlarm insanhk ~eref ve hay
siyetlerine uygun §ekilde ya§amalanna yard1mc1 olacak tedbirler koyu
yor. 0 zamanlarda kolelik ve cariyelik, islam cemiyeti i<;in zarfui idi. 
Zira kar§Ilannda bulunan dii.,.<;manlan, miisliimanlardan ald1klan harp 
esirlerini kolele§tiriyorlardL Mademki islam miimkiin oldugu kadar ve 
diinya <;apmda kolelik diizeninin ortadan kalkmas1 i<;in gerekli §artlar 
haz1rlamncaya kadar kolelik kaynaklarm1 kurutmaya <;ah§Iyordu. Bu
nun i<;in kolelere hiirriyetlerini kazanmak i<;in anla§ma yapma hakkm1 
verdi. Bu anla§ma belli bir mali meblag kar§Ihgmda oluyor ve kole bu 
miktan sahibine verince hiirriyetine kaVU§UyordU. 

«K6lelerinizden hiir olmak i<;in bedel vermek isteyenlerin bedel ver
melerini kabul edin.)) 

Bu konuda f1k1h bilginlerinin gorii§ii degi§iktir. Biz, bu anla§mamn 
viicubiyetini daha uygun go.riiyoruz. Zira islam'm koydugu ana prensib
lere ve insan §eref ve haysiyetine en uygun geleni 'budur. Anla§ma ya.:!)Il
digi andan itiobaren kolenin kazanc1 ve mall kendisinin olur. Ve anla§ti,gi 
miktan Odemek i<;in <;ah§Ir. Aynca zekattan pay almalan miimkiin olur. 
ccAllah'm size verdigi mal::lan siz de onlara verin.» Tabii bu, kcle sahibi
nin; kolesinden bir hayu gelecegini ummasma baghd1r. Hay1rdan murad 
islam'dlr evvela. Sonra kazanacak giice sahip olmaktlr. Yoksa kolenin 
hiirriyetine kavu~tuktan sonra ta~kalannm ba§ma bela olmasma goz 
yummaz. <;iinkii hiirriyetini elde ettikten sonra en ba.3it hayat §artlan
na raz1 olur, en a§ag1hk bir §ekilde ya§amaya nza gosterirler. Halbuki 
islam, dayam§ffiaya dayanan bir nizam oldugu kadar pratik bir nizam
dir da. Miihim olan kolenin hiirriyete kavu~masmm §Urda burda s5yle
mesi degildir. Aynca unvanlarm ve soylentilerin islam'm nazarmda one
mi yoktur. Onu en ~ok realiteler ilgilendirir. Bir ki::ile azad edildikten 
sonra kazanabilecek gii<;te olursa ve a§ag1hk bir hayata nza gi::istererek 
ba.§kalarma yiik olma durumu bahis mevzuu olmazsa ancak ger<;ek ma
nada hiirreyitini elde etme hakkma sahip olur. Yoksa §eklen hiirriyetini 
kazanmak i<;in en pahah ve en degerli k1ymetlerini feda edip hiir olmak 
onemli degildir. i.slam kolenin azact edilmesini, cemiyeti kirletmek i~in 
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bir sebep olarak kabul etmez. Aksine cemiyeti antmanm bir vfuntas1 ola
rak telakki eder. 

Bir toplumda kolelerin bulunmasmdan c;ok daha tehlikeli olan bir 
l}ey varsa, o da bi.rtak1m kolelerin ve cariyelerin fu~u kendileri'ne mes
lek edinmeleridir. Nitekim birisinin cahiliyet devrinde cariyesi bulunur
sa onu gonderir ve fuhu§ yapmasm1 i:sterdi. YaptlgJ. fuhu§tan kazand1g1 
paray1 kendisi allrd1. Gunumuzde de •bu nevi fuhU§ hareketlerine teves
siil edildigini gcrmekteyiz. islam, cemiyeti temizlemek :istedigi zaman, 
once umumi manada zinay1 yasaklad1. Ve bunu ozel bir §arta tahsis etti: 
ccDunya hayatmm gec;ici menfaatm1 elde etmek ic;in iffetli olmak iste
yen cariyelerinizi fuh§a zorlamaym. Kim onlan zorlarsa §iiphesiz ki Al
lah onu degil, zorlanan kadmlan bagl§lar ve merhamet eder.» 

Boylece ayet-i kerime, cariyelerini fuh.§a ·zorlayanlar1 bu kotu hare
ketlerinden aturu klmyor ve bu derece igrenc; yolla.rla diinya hayatmm 
gec;ici emtias1m kazanmalanm yasakllyor. Zorlanan cariyelere magfiret 
ve rahmeti va'dediyor. 

Siiddi der ki: Bu ayet-i kei'ime munaflklarm reisi Selliil oglu Ubeyy 
Abdullah hakkmda nazil olmu§tur. Onun Muaze admda bir cariyesi 
vard1. Kendisine konuklar geldigi zaman cariyesini onlara gonderir ve 
onlara ikram etmek ic;in f'uh§a zorlard1. Bunun uzerine adl gec;en cariye 
Hz . .Ebubekir'in yanma geldi ve §ikayet etti. Bu §ikayeti Hz. Ebubekir Hz. 
Peygambere Hetti. Bunun uze.rine Hz. Peygamber cariyenin allkonmasl
m emretti. Abdullah ibn Ubeyy c;1gllg1 basarak: Bizi §U Muhammed'in 
elinden kim kurtaracak? Canyelerimizi bile elimizden allyor diye konu§
maya ba§ladl. Bunun uzerine Yiice Allah, i§lbU ayet-i kerime'yi inzal bu
yurdu. 

Cariyelerin fuh~a zorlanmasm1 yasaklayan bu nehiy Kur'an-1 Ke
rim'in islam cemiyetini kotiiliiklerden temizlemek konusunda atml§ ol
dugu ad1mlardan birisidir. B6yleee cinsi sahadaki anormal hareketleri 
butiin pislikleriyle onlemi§ oluyor. Ve bu noktanm kap1lanm agzma ka
dar tlk1yordu. Zira ahlaks1z kadmlar bir~ok kimseleri ba§tan c;lkarabilir 
ve kolayca fuh§a siiriikleyebilirdi. ~ayet cemiyette ahlaks1z kadmlar bu
lunmayacak olursa ba§tan pkrm§ olanlar da kolayca f~a siiriiklenme
yecek ve evlenerek efendice 1bu arzularm1 tatmin etmi§ olacaklardl. 

KOtu kadlnlarm bulunmasmm cemiyet ic;erisinde temiz aile yuvala
rmm fuh.§a dii§mesinden korunacag1 ve bunun bir emniyet siibab1 huk
munde oldugunu soyleyenlerin s6ziine asla deger vermemek lazundlr. 
Zira evlenmek mumkun olmadtgl zamanlarda insanlar. fltri ihtiy8.c;la
nm te'min edebilmek ic;in mutlaka kotu yola ba§vu.racaklardrr. Yahutta 
azgm kurtlar gibi temiz aile yuvalarma hikum edeceklerdLr. <;unkii evli-
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lik i~in normal otlanma sahalan 'bulamaymca ba§ka sahalarda otlan
mak ihtiyacmi hissedeceklerdir. 

Meseleyi bu §ekilde ele almak sebep ve sonu~lan degi§tirmek bakl
mmdan ~ok onemlidir. Cinsi egilimler temiz ve nazif olarak kalmah ve 
yeni nesillerin yeti§mesi ic;in bir haya:t ipi olarak uzanmalld1r. Cemiyet
ler de ekonomik durumlanm diizelterek herkesin normal hayat standart
lanna sahip olmasm1 saglamall ve ma'kul §ekilde evlenme imkanlanm 
ferdlerine te'min etmelidirler. Bunlar sagland1ktan sonra anormal hai
ler goriilecek olursa bu da hususi tedbirlerle tedavi edilmeye ~all§Illr. Ve 
o zaman fu~a gerek kalmad1g1 gibi cinsi ag1rhklanm atmak isteyen 
kimselerin ugray1p ge~ecegi igren~ yerlerin bulunmasma luzftm kalmaz. 
<;iinkii bu fazlaliklar cemiyetin gozii ve kulag1 oniinde me§rft' olarak te
lafi edilir. 

~u halde onemli olan, iktis8,di hayatm d4zeltilmesidir. Bu §ekilde 
pisliklere mahal kalmayacak tarzda ekonomik ted:birler almmahd1r. Ve 
ooylece bozukluklarm sebep gosterilebHecek umdeleri kalmamall ve 
umu.mi pisliklerin varllg1 temizlenerek onlann a§agihk 'birer insan §ek
linde cemiyet ir;erisinde siiriinmeleri ortadan kaldinlmalldir. 

~te islam yeryiiziinii semaya baglayan ve insanhg1 Allah'm nftruyla 
aydmlanrm~ parlak ve aydmllk ufuklara yiikselten temiz, iffetli ve miite
kamil nizarmyla lbunu yapmay1 ba§armaktarur. (Seyyid Kutub, Fi 
Zilal'il-Kur'an, X, 428-432). 

- --oOo---

35 - Allah, goklerin ve yerin nurudur. O'nun nu~~nun 
misali; ~c;inde c;erag bulunan bir kandil yuva:s1 tgibidir. 0 
c;erag, bir s1rc;a ic;indedir. S1rc;a, sanki inci gibi parlayan 
bir y1ld1zdrr. Gune~in dogdugu yere de, batt1g1 yere de nis
beti olmayan mubarek bir aga<;tan, zeytinden tutu~turulup 
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yak1llr. Atef; degmese dahi, nerdeyse yag1n kendisi aydin
l:atacak. Nur iistiine nurdur. Allah, diledigini nG.runa ka
vuf;turur. Allah, insanlara misa.ller verir. Ve Allah, her fie
yi bilendir. 

Goklerin ve Y.erin Niiru 

ibn Albbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, «Allah goklerin ve yerin 
nurudur.» ayetinde §6yle buyruldugunu sayler: Allah, gokler ve yer eh
linin hidayete erdiricisidir. ibn Ctireyc'in naklettigine gore; Mticahid ve 
ibn Abbas, «Allah, goklerin ve yerin nfuudur.»· a.yeti hakkmda §Oyle di
yorlar: Yildizlan, gtine§i ve ay1 ile o ikisinde (goklerd.e ve yerde) i§leri 
idare eden, dtizenleyen O'dur. ibn Cerir'in Stileyman 1i:bn Orner ibn H.alid 
kanallyla ... Enes 1bn Malik'den rivayetinde o, §oyle demi§: Benim ila
him: Benim nurum, hidayetimdir, ,bu.yuruyor. ibn Cerir -Allah. ona 
rahmet eylesin- bu g6rti§ii tercih etmi§tir. E'bu Ca'fer Razi'nin Rebi' 
tbn Enes kanallyla. .. Ubeyy ibn Ka'b 'dan rivayetinde o, cci.Allah gokle
rin ve yerin nurudur. O'nun m1runun misali; i\!inde c;erag bulunan bir 
kandil yuvas1 gibidir.» ayeti hakkmda §Oyle diyor: 0, mti'mindir ki. Al
lah Teala imam ve Kur'an '1 onun gogstinde kll~tlr. Allah Teala buna 
misal verir ve: ccAllah, goklerin ve yerin nurudur.)) buyurarak zatmm 
nuru ile ba§lar, sonra mti'minin m1runu zikreder de: «Ona iman ede-
nin nurunun misali ... » buyurur. Ubeyy ibn Ka'b, ayeti: ccO'na iman ede-
nin nurunun misali ... )) anlamma gelmek tizere: ( ~_;I ,.:r J} J:. ) 
§eklinde okurrriu§. Ravi der ki: 0, mti'mindir ki iman ve Kur'an onun 
gogstinde kllmmi§tlr. Said ibn Ctibeyr ve Kays ibn ;Sa'd'm i:bn Abbas'· 
tan rivayetlerine gore; . o, ayeti Ubeyy ibn Ka'b gibi ccAllah'a iman ede
nin nurunun mi.sali. .. )) anlamma gelecek §ekilde okurmU§. Baz1lan aye
ti: Allah, gokleri ve yeri mlrlandirmi§tir, anlamma gelecek §ekilde oku:r
lar. ( ... ) «Allah, gi:iklerin ve yerin nurudur.)) ayeti hakkmda Siiddi der 
ki: O'nun nuru ile gokler ve yerytizti aydmlatilml§tlr. Muhammed ilbn 
ishak'm cces-Sire))sinde Allah Rasulti (s.a.)nden rivayet etmi§ oldugu hir 
hadise gore Taif halkl Hz. Peygambere eziyet ettigi giindeki duasmda o, 
§6yle demi§ti: Sen'in ofkenin ve k1zgmhgmm iizerime inmesinden yine 
Senin ytiz,tiniin nuruna s1gmmm. Oyle yiiziiniin nllru ki karanllk
lar onunla aydmlatilmi§, dtinya ve ahiret i§i onunla dtizene gir
mi§tir. Donti.;tim Sen ho§nud oluncaya kadar yine Sanad1r . .Gti~ ve kuv
vet ancak Seninledir. Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerin:de ibn A'bbas'tan 
rivayet edildigine gore Allah. Rasulii (s.a.) geceleyin klyama durdugun
da §Oyle dua edermi§: E.y Allah'1m, hamd Sanad1r. Gokleri, yerleri ve on-
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larda olanlan ayakta tutan Sensin. Hamd Sanadrr. Sen goklerin, yerin 
ve onlardakilerin nurusun .. . ibn Mes'ud (r.a .)dan rivayete gore; o, §0yle 
dermi:§: Sizin Raibb1.mzm katmda gece ve giinduz yoktur. Ar§'m nfuu, 
O'nun yiizunlin mlrundand1r. <cO'nun mlrunun m.i.sali .. . » ayetindeki za
mir konusunda iki g6ru§ vard1r: 

1 - Bu zamir Allah'a donmektedir. Yani Allah'm mu'minin kalbi
ne koydugu hidayetin misaJi, i~inde ~erag bulunan bir kandil yuvas1 gi
bidir. Bu a~J.klama ibn Abbas'mdlr. 

2 - SOzlin akJ.§Imn da delalet ettigi gibi buradaki zamir mu'mine 
donmektedi.r. SOzlin takdiri §6yle olacaktrr: Mu'minin kalbinde bulunan 
imanm m.iiS~li. i~inde ~erag bulunan 'bir kandil yuvas1 g~bidir. Boylece 
mu'minin kalbi ile onun kalbinin uzerinde yarrut1lmu~ oldugu hidayet 
ve yaradJ.h§ma uygun olarak ahp ka:bul etmi§ oldugu Kur'an hurada 
benzetilen olm~ oluyor. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Rabbm
dan a~1k bir delili bulunan, ardmca da Rabb1. tarafmdan bir §ahld ge
len ... ·~alan gibi midir?» (Hud, 17) buyurulmu§tur. Mu'min kalbi; za
tmdaki temizliginde §effaf, cevherden yap1lma camdan ibir kandile , onu 
hidayete eri§tiren Kur 'an ve §eriat ise hi~ bir ·bulamkllk ve sapma olma
yan en iyi, sat, parlayan, mu'tedil zeytinyagma henzetilmi§tir. 

ibn Abbas, Miicahid, Muhammed fun Ka'b ve :bi~oklan . ayetteki -
( ol(!ll ) kelimesini; kandilin fitil yeri, olarak a~IklamJ.§lardJ.r. Me§
hfu olan a~Iklama da ibudur. Bu sebepledir ki ·bundan soma: <ci~inde ~e
rag bulunan» buyrulmU§tur. <;erag, fitilin ~1k veren yeridir. tbn A:bOO.S'
tan rivayetle Avfi, ccAllah, goklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun 
misali; i~inde ~erag bulunan bir kandil ytlNasma benzer.i> ayeti hakkm
da §Oyle der: Yahudiler Muhammed (s.a.)e: Allah'm nuru gogun mlrun
dan nas11 aynhr? derrili}lerdi. Bunun uzerine Allah TeiHa nfuu i~in ibu 
misali verip: ccAllah, goklerin ve yerin nurudur. O'nun mlrunun misali; 
i~inde ~erag hulunail hi.r kandil yuvas1 gtbidir.» ibuyurdu. Ayetteki 
( ouC!.ll ) kelimesi; evdeki oyuk, delik anlamJ.nadlr. Bu, Allah Teala'nm 
kendine itaat i~in ve~ oldugu bir mis&ldir. Allah T'eala itaatm1 once 
nur olarak, sonra da muhtelif nfularla isimlendU:dL_Muca.hid'den riva
yetle i'bn Ebu Necih, ibn Abbas'm soziindeki ( o ~I ) kelimesinin Ha
be§ dilinde oldugunu s0yler. Bir iba§kas1 §6yle ilave eder: Mi:§kat; bacas1 
bulunmayan oyuktur. Mucahid'den rivayete gore ise Mi§kat, kendilerine 
kandil a&lan demirlerdir. Bunlardan birinci a~Iklama daha uygun olam
drr. Bu a~1klama mi§kat kelimesinin kandilden fitil yeri oldugu ~Ikla
masidJ.r ki, bu sebeple Allah Terua: c<i~inde ~era-~ bulunan» buyurmU§
tur. <;erag ise; fitilin ucunda olan aydmllk, nurdur. Ubeyy ibn Ka'b 
ayetteki misbMu nfu ile a~Iklar ve: 0 (mii'minin) gogsunde olan Kur'an 
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ve imfmd1r, d~r. Stiddi hurada misba.hl ·;;erag ile tefsir eder. «0 ~erag, 
bir s~a i~indedir.>> Yani hu ~1k, tertemiz bir cam i\!inje parlamakta
drr. U:beyy iibn Ka'b ve bir~oklan bunun, mti 'minin kalbinin benzeri ol
dugunu sayler. SLr~a ise sanki inci gibi parlayan bir y1ldiZd1r. BaZllan 
inci kelimesine nisbetle ayetteki ( ~):> ) kelimesini hemzesiz olarak 
\'e dal harfinin zammesi ile okumu§lardir ki, buna gore anlam: S1r~a 
isP. sanki inciden bir ylld1zd.Ir, §eklindedir. Digerleri ise y1ld1zm kay
masi anlamma gel en kokten turetil rn~ olarak J;:elimeyi hemzeli ve dal 
harfinin kesresiyle, zammesiyle okumu§lardir. Zira Yild1z kaydlg1 za
man diger durumlanna gore ~ok daha parlak bir I§lk verir. Araplar bi
linmeyen y1ld1Zlara derari ·i:smi vermektedirler. Ubeyy i!bn Ka'b burada: 
Parlayan y1ldiz, derken Katade: Parlak, apar;1k ve buytik a\!1klamas1m 
getirir. 

«Gtine§in dogdugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti olmayan muba
rek bir agar;tan, mubarek bir zeytin agacmm zeytinyagmdan tutu§tu
rulup yak1liT.» Yeryuziinun dogu taraflarmda degildir ki giintin ba§lan
giCmdan gune§ ona ula§sm, batlsmda degildir ki gune§in batl§mdan 
once golgesi klsalsm. Aksine o ,orta bir yerdedir. Gunun ba§mdan so
nuna kadar gune§ gor-ur ve zeytinyag1 mu'te::lil, sat ve parlak olur. ibn 
Ebu Hitim der ki: Bize MUhammed ibn Ammar'm ... ibn Abba.s'tan riva
yetine gore; o, «Miiba.rek bir agar;tan, zeytinden tutu§turulup yakllrr.» 
ayeti hakkmda §oyle diyor: Sahrada bir a;gar;tlr. Onu herhangi bir dag, 
ag~ veya magara golgelemez, onu hi~ bir §ey ortmez. Bu, onun zeytin
ya~ ir;in en guzel olamdiT, Yahya ibn Said el-Kattan'm imran ibn 
Hudayr'dan, onun da ikrime'den «Gtine§in dogdugu yere de batt1g1 yere 
de nisbeti olmayan ... » ayeti hakkmda rivayetine gore §tiyle demi§tir : 0, 
sahradad1r. Bu. onun zeytinyag1 i~in en temiz olamd1r. ibn Ebu Hatim 
der ki: BiZe babamm ... ikrime'den rivayetine gore ona birisi «Gtine§in 
dogdugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti olmayan mubarek bir agar;tan, 
zeytinden ... » ayetini sormU§tu. ~oyle dedi : 0, r;ol bir yerde::lir. Gune§ 
dogdugu zaman onun iizerine dogar. Batt1g1 zaman da uzerine batar. 
i.§te bu, zeytinyagmm en safldrr. «Giine§in dogdugu yere de, batt1g1 ye
re de nisbeti olmayan ... » ayeti hakkmda Mucahid ~oyle diyor : Doguda 
bir yerde olsa giine§ battlgmda ona isabet etmeyecek, bat1da olsa giine§ 
dogdugunda ona isabet etmeyecekti. Fakat o, boyle degildir. Hem gtine
§in dogdugu yere ve hem de batt1g1 yere nisbet edilir ki hem giine§ dog
dugunda ve hem de battlgmda giine§ ona isabet etmektedir. «Giine§in 
dogdugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti olmayan miibarek bir ag~tan, 
zeytinden tutu§turulup yakllrr. Neredeyse yagm kendisi aydmlatacak.» 
ayeti hakkmda Said,ibn Cubeyr: 0, zeytinyagmm en iyisidir deyip §Oy
le devam eder: Gune§ dogdugu zaman ona dogu yonunden deger. Bat-
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maya .ba.§ladi•gl zama.n da yine giine§ ona deger. Giine§ hem sa;ba.h hem 
a~am ona isa•bet etmektedir. t~te bu; ne giine§in dogdugu yere ve ne 
de batt1g1 yere nisbet edilmi§ saJllma·z. c<Giine§in dogdugu yere de, bat
tigl yere de nisbeti olmayan zeytinden ... » ayeti hakkrnda ISiiddi §6yle di
yor: 0 dogunun sabip oldugu, doguya nisbet edilen bir aga~ veya dogu
nun degil de batmm sahip oldugu batlya n~bet edilen bir aga<; degildir. 
Fakat o bir dagm t~mda veya bir <;olde olup giindiiziin tamammda gu
ne§ ona. deger. «Giine§in dogdugu yere ve battlg1 yere de nisbeti olmayan 
zeytinden .. . » ayetinden maksadm: 0 agacm ortasmdadlr, ne doguya ne 
de bat1ya goriinecek durumda degildir, oldugu da soylenir. Elbu Ca'fer 
Razi'nin Rebi' ibn Enes kanallyla .. . Ubeyy ibn K;a'b'dan rivayetine go
re; o, ccGiine§in dogdugu yere de, batt1·g1 yere de nisbeti olmayan zeytin
den ... » ayeti hakkmda §6yle dem~tir: 0 . hO§, temiz, giizel ve ye§ildir. 
Hangi halde olursa olsun giine§ ona degmez: Ne dogdugu zaman ve ne 
de batt1g1 zaman. I§te §U mii'min de boyledir: Kendisine herhangi bir 
fitnenin degmesinden korunmu§, fitnelerle imtihan olunm~tur da, Al~ 
lah bunlarda kendisini hak iizere sabit tutmll:}tUr. 0, §U dort huy ara
smdadlr: Bir §ey soylediginde dogru ooyler, hiikmettigi zaman adaletli 
olur, imtihan olundugunda, bir musibete du<;.ar kald1gmda sabreder, 
kendisine bir §ey verildiginde §ilkreder. Diger insanlar i<;inde o, oliilerin 
kabirleri arasmda yiiriiyen diri kimse gibidir. 

ibn Ebu 'Hatim'in Ali ibn Hiiseyn ka.nallyla ... Said ibn Cii!beyr'den 
rivayetine gore; o, «Giine§in dogdugu yere de batt1gr yere de nisbeti ol
mayan miibarek bir aga<;tan, zeytinden ... » a.yeti hakkmda §6yle diyor: 
0; agacm ortas1d1r. Ne dogudan ne de bat1dan giine§ ana degmez. At1yye 
el-Avfi de «Giine§in dogdugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti olmayan ... » 
ayeti hakkmda §6yle diyor: 0, ag~llk bir yerdeki aga<;tlr. Meyvelerinin 
golgesi yapraklan t<;inde goriiliir. Oyle bir aga<;tand1r ki giine§ onun iize
rine ne dogar ne de batar. 

ibn Eibu Hatim der ki : · Bize Muhammed ibn Ammar'm ... ibn Ab
bas'tan rivayetinde o, «Giine!§in dogdugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti 
olmayan ... >> a yeti hakkmda §oyle demi§tir: BatiSI olmayan giine§in dog
. dugti yere de, dogusu olmayan giin~in battlg1 yere de nis.bet edilmi§ de
gildir. Fakat o hem giine§in dogdugu yere ve hem de batt1g1 yere nisbet 
edilir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi buray1 el-K1bhyye (admdaki bir 
yer) ile tefsir ederken, Zeyd ibn Eslem buranm §am oldgunu soylemi§
tir. Hasan el-Basri de der ki : §ayet bu aga<; yeryiiziinde olm~ olsaydl, 
ya giine§in dogdugu yere veya batt1g1 yere nisbet edilirdi. Fakat bu , Al
lah Teala'nm nfuu i<;in vermi§ oldugu bir mi1;aldir. ibn Abbas'tan riva
yetle Dahha.k, miibarek bir agac1 salih kirnse ile; ne giine§in dogd.ugu 
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yere, ne de tbatt1g1 yere nisbet edilmeyen zeytini de; ne yahudi ve ne de 
htristiyan; ifa.:desi ile 8.\!Iklam.J.§trr. 

Bu a~Iklamalardan en uygun olam birincisidir ki bu; o agacm, yer
yiiziinde diiz, geni§, giine§e a(_;Ik bir yerde oldugu a<;akla.masidir. Giinfm 
ba§mdan sonuna kadar ona giine§ vurur ki boylece zeytinyagi en temiz 
ve en hO§ olur. Nitekim yukanda ad1 g~eri alimlerden <birc;ogu da bu §e
kilde ac;Iklarni§lardir. Bu sebeple Allah Teala: «Ate§ degmese dahi, ner
deyse yagm kendisi aydmlatacak.» buyurmU§tur. · Ahdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem der ki : Yani zeytinyagmm parlakllgi aydmlatacak. ibn 
Abbas'dan rivayetle Avfi «Nur iistiine nurdur.» ayetinde kulun iman ve 
amelinin kas.tedildigini sayler. Miicahid ve Siiddi ise .burada ate§le zey
tinya~nm m1rlarmm kastedildigini soylerler. Ubeyy 'ibn Ka'b «Nur iis
tiine nurdur. » ayeti hakkmda §6yle diyor: 0 be§ nur ic;inde dolamp dur
maktadir: Onun kelarm nur, ameli nur, giri§i m1r, pkt§I nfu ve k1yamet 
giinii cennete gidi§i m1ra dogrud'Uif. ~imr 1bn Atiyye anlat1yor: ibn Ab
bas, Kalb el-Ahbar'a geldi ve: Bana Allah Teala'run <<Ate§ degmese dahi 
nerdeyse yagm kendisi aydmlatacak.» ayetinden haber ver, dedi. Ka'b 
§6yle cevabladl: Konu§masa dahi neredeyse Muhammed insanlara ken
disinin peygamber oldugunu 'beyan edecekti. Nitekim o zeytinyagi da 
kendi kendine (ate§ degmese dahi) aydmlatacakti. 

«Nfu iistiine nurdur.» ayeti hakkmda Siiddi §Oyle diyor: Ate§in nuru 
ile zeytinyagmm nuru bir araya geldigmde aydmlatular. Birisi digeri ol
madan aydmlatamaz. t~te KUJr'an nfuu ile iman m1ru da bir araya gel
diklerinde bOylecedir; biri, digeri olmadan aydmlatamaz. 

ccAllah, deiledigini nuruna kavu§turur.» Allah Teala hidayetine, sec;
tiklerini uli§tmr, eri§tirir. Nitekiml imam Ahmed'in Muaviye ibn Amr 
kanallyla .. . Abdullah ibn Amr'dan rivayet ett1gi bir hadiste o, Allah Ra
sulii (s.a.)nii §6yle buyururken i§itmi§: Allah Teala yaratiklan ibir zul
met ic;inde yaratti. 0 giin onlann iizerine mlrundan atti. Nfuundan o giin 
kime isabet et~se hidayete erdi, kime isabet etmemi§Se sap1kl1kta kal
di. Bu sebeple ben: Allah Teala'mn ilmi iizere kalem kurumU§tur, diyo
rtim. Bezzar'm E¥Juh ibn Siiveyd kar~allyla .. . Abdullah tbn Amr'dan ri
vayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) nii §6yle :buyururken i§Lt~: ~iiphesiz 
Allah Teala yaratiklanm bir zulmet it:;inde yaratt1. Sonra onlarm iize
ripe nfu::undan bir nur att1. Bu nur kime deydiyse hidayete erdi, kime 
degmediyse sap1kl1kta kald1. Bezzar hadisi ba§ka bir kanaldan olmak iize
re aym lafiz ve harflerle yine Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediyor. 

Allah Teala: <<Allah, insanlara misaller verir. Ve Allah, her §eyi bi
lendir.» buyurur ki, mii'minin kalbindeki hidayetinin nuruna bu misali 
verdikten sonra ayet-i kerime'yi «Allah, insanlara ;:nisaller verir. Ve Al
lah, hen~eyi ibilendir. (Kimin hidayete ve kimin de saptmlmaya hak ka-
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zand1gm1 en iyi bilendir.) n ciimlesi ile bitirir. tmam Ahmed der ki: Bize 
Elbu Nadr'm ... Elbu Said ~-Hudri'den- rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) 
§Oyle huyunnU§tur: Kalbler dorttur: Terterniz ve parlak olan kalbi ki 
bunda ~erag (nlir) parlamaktadrr. ikincisi, ortiilii olup ortusiine tutulup 
baglanrm§ kalibdir. U~iinciisii. ters ~evrilllli§, dordunciisu de iki yii.zlii 
olan kal:bdir. Terterniz ve parlak olan kalb, mu'minin kalbidir. Ondaki 
c;erag1 nurudur. Ortulu olan kalb, kafirin kalbidir. Ters ~evril~ olan 
kalbe gelince; bu munat1gm kalbi olup once (Allah'I) bi~. sonra inkar 
etmi.i§tir. iki yuzlu alan kalbde hem iman ve hem de munaf1kllk vardrr. 
Ondaki iman 'm misali, ho§ bir suyun az1t1p gel~tirdigi baklamn rnisali 
gibidir. Ondaki munat1kllgm benzeri ise kan ve irinin geli§tirip uza:tt1g1 
yara gibidir. Hangi uzatma digerine galib gelirse ,o, o kalibe hakim olur. 
Hadisin i:snact1 ceyyid ol:rmtkla birlikte t ahric etmerni§lerdir. 

----- t Z A HI-----

iyi bil ki; bu ayet iizerinde soz birka($ fasll olarak diizenlen~tir: 
Birinci fas1l , Nfu isminin Allah Teala'ya 1tlak edilmesi konusunda-

d1r. 

iyi ·bil ki: Nfu lafz1lugat bak1mmdan gune§, ay ve ate§ten topraga, 
duvara veya ba§kalanna yans1yan §U keyfiyet i~in kontllmu§ bir lafl&hr. 
Bu keyfiyetin tanr1 olmas1 birkac; vecihten miistahildir: · 

a) Eger bu keyfiyet cisimden iba.ret ise cisrnin hadis olduguna de
lalet eden delil, o keyfiyetin de hadis olduguna delalet eder. Eger bu key
fiyet araz ise ona dayah olan arazlaim hepsinin de hadis oldugu ne za
man sabit olursa o da araz olur. Ancak bu onciil Allah Teala'mn bir yer
de hulUI etmesinin muhal olmasma delalet eden delilin ortaya konulma
slyla srubit olahilir. 

h) Biz ister Nur cisimdir ve.ya. ci.sme hulul etmi§ hir durumdur diye
lim o, bolunebilir. Zira eger Nfu ci:sim ise, onun bolunebilir olmasmda 
§iiphe yoktur. Eger o, cisme hulul etmi§ bir §ey ise iooliinebilen bir nes
neye hulul ecten §ey de boliinebilirdir. Her iki takdirde de mlr oolune.bi
lirdir. Her bOiunebilir §ey ise onun ger~ekle§mesi butun ciiz'lerinin ger
c;ekle§mesine muhta~t1r. Her ciiz'iiniin ger~ekl~§mesi de, diger oolumleri
nin gerc;ekle§mesine muhta~tlr. Her muhta~ olan §ey, ger~ekle§mesi i<;in 
ba§kasma muhta~tlr. Ba§kasma muhta~ olan §ey de kendisi ibak1mmdan 
miimkin, ba§kas1 ibak1mmdan muhdes.tir. Oyleyse nfu da muhdestir. 
Binaenaleyh tann olamaz. 

c) Bu nfu (denilen §ey) duyulabilen §eydir. Eger o, Allah olm~ ol-
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sayd1, Allah Teala 'nm zeval bulmas1 miimteni' oldugu i~in bu mirun da 
zeval bulmamasl gerekirdi. 

d) Duyularla kavranan bu mir, gune~in ve y1ldizlarm dog~uyla or
taya 91kar. Halbuki bu, Allah i~in muhaldir. 

e) Eger ~u m1rlar ezeli olmu~ olsalardl, bu takdirde ya hareketli ve
ya durgun olacaklardl. Hareketli olmalan caiz degildir. <;unku hareket 
demek bir yerden bir yere ge~mek demektir. Oyle ise hareket, ilk mekan
da olmak durumuncian sonra gelir. (Yani hareketten once bir ilk mekan
da bulunnia yer allr.) Ezeli olan bir §eyin ise kendisinden once bir ~eyin 
bulunmas1 imkans1zd1r. Binaenaleyh ezeli hareket muhaldir. Bu nurla
rm durgun olmas1 da caiz degildir. <;unku durgunluk ezeli olmu§ olsaydl, 
yok olmas1 imkans1z olurdu. Ne var ki durgunlugun son bulmas1 caizdir. 
Zira biz, nurlarm bir yerden bir ba:~ka yete ge~tigini goruyoruz ki bu da 
onlann hadis olduguna delalet eder. 

f) Nfu ya bir cisim olacakbr veya cisimde kaim olan bir keyfiyyet 
olacaM1r. Birincisi muhaldir. <;tinkii biz, aydmllk ve parlak olmasm1 goz
onune almaks1zm onu farketmeden de cismin cisim olabilecegini dii§u
nuyoruz. Kald1 ki cisim, once karanllkken sonra aydmllk olabilir. Bina
enaleyh ikincisi sabit olmaktad1r. Ne var ki cisimle cisimde kaim olan 
keyfiyyetin cisme ihtiyac1 vardlr. Ba§kasma muht~ olan §ey ise tann 
olamaz. Butun bu delillerin toplam1yla tannnm en buyuk nur olduguna 
inanan mani taraftarlarmm (manicheist) sozleri .ootu olur. 

Kur'an'm dogrulugunu kabul e.den Mucessime'ye gelince, onlarm 
s6zlerinin bozukluguna da iki vecihle delil getirilir: 

a) Allah Teala'nm ccOnun gibi hi~ bir §ey yoktur.» kavli, birinci de
lildir. Eger Allah Teala nur olmUt} olsayd1, bu ayetin OO.t1l olmas1 gere
kirdi. <;unkil hiltiln nfular birbirinin benzeridir. 

:tkincisi, Allah Teal·a'mn: ccO'nun nurunun misa..li» kavlidir. Bu da 
a~1k9a gosteriyor ki; Allah Teala'mn zat1, nurun kendisi degil bilakis nur 
O'na izafe edilmi§tir. Keza «Allah, diledigini nfuuna kavu§truruT.» kavli 
de ooyledir. Denilecek olursa ki: Allah Teala'nm ((Allah, gokletl"in nuru
dur» kavlinin zahirinden O'nun zatmm nfu Olmasl gerekmektedir. ((Nu
runun misali» kavlinden de O'nun zatmm nfu olmamas1 gerekmektedir. 
Binaenaleyh bu iki ifadenin arasmda hir ~eli§ki vardl:T. Biz deriz ki: Bu 
ayetin benzeri senin; Zeyd kerim ve comerttir, demen gibidir. Sonra da; 
insanlar, onun keremi ve comertligi ile ge~inirler, demen gibidir. Bu §e
kilde bir ifactede 9eli§ki s6z konusu, degildir. 

b) Allah Teala'nm «Karanllklan ve nfuu halk etmi§tir.» kavlidir. 
Bu ifade de a<;lk~a g6steriyor ki, nfuun mahiyeti Allah Teala tarafmdan 
mec'ul (·kllmnn§, halkedilmi§)dilr. Bmaenaleyh tannnm nur o1mas1 
mustahildir. Oyleyse .bu ayetin, mutlaka te'vil edilmesLgerektigi sa'bit ol-
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maktad.Ir. Bilginler, bu ayetin te'vili konusunda tb~ok vecihler zikret
rni§lerdir: 

1 -- Nllr;; gorfulmenin ve dogru yolu bulmamn sebebidir. Nur 
ta'biri :bu ifadede bu anlamda kullanilan mlr ta 'ibiriyle ortak olduguna 
gore, nur isminin hidayet ic;:in kullamlmas1 sahih olmaktad1r. Nitekim 
Allah _Teala'mn §U kavilleri ibunun ornegidir: «Allah, iman edenlerin dos
tudur, onlan karanllklardan nfua c;:lkanr.» , «Olii olan bizlln kendisini 
dirilttigimiz gibi olabilir mi hie;. Ve Biz, onun ic;:in bir nur kllml§IZdir.» , 
«Fakat Biz, onu kullanrmzdan diledigimizi kendisiyle dogr'Ui yola ilettigi
miz bir nur klld!k.» ~u halde «Allah, goklerin ve yerin nurudur» kavlinin 
manaSI; goklerin ve yerin nurlandlTIClSld!r, demektir. Buradaki nur ise 
hidayettir. Nur, ancak goklerin sakinler1 ic;:in var olur. K1sacas1 ayetten 
kasdedilen anlam §Udur: Allah rgoklerde ve yerde bulunanlan hidayete 
erdirendir. ibn Abbas'm ve miifessirinin ekseriyetinin go~ii 'budur. 

2 - Buradaki nurdan murad, goklerin ve yerin idarecisi demektir. 
0, e§siz .bir hikmet ve parlak, aydmllk huccetle gokleri ve yeri idare 
eder. Bunun ic;:in de kendi zatm1, goklerin ve yerin nuru diye nitelendir
mi§tir. 'Nitekim ·bilgin liderler ic;:in «0, §ehrin m1rudur» ta'biri kullamllr. 
Eger yonetici, bir §ehri giizel bir yonetimle idare ederse; o, §ehir halk1 
ic;:in yollann gidi§ini kendisiyle dogru olarak bulduklari ibir nur ve ay
dmllk demektir. Nitekim Cerir de bir §iirinde: «Sen ibizim ic;:in nfusun ya
ni rahmetsin ve koruyucusun» diyor. Bu gorili} Assam ve Zeccac'm ter
cih ettigi gorii§tiir. 

3 - «Allah, goklerin ve yerin nurudur, » kavlinden maksad, gokle
rin ve yerin nazunrd1r. En giizel bi:r suayla onla::.-1 tanzim eder. Nur laf
zmi bazan nizam ic;:in de kullamnz. Nitekim; ben bu i§ ic;:in bir nur go:r
miiyorum (nizam) denir. 

4 - Bu ayetin manas1: Goklerin ve yerin aydmlatlclsldlr. Soma; 
bu tefsir konusunda iic;: ayn gorii§ zikredilmi§tir: 

a) Ayetin manas1: Allah gokleri meleklerle, yeryiiziinii de peygam
berlerle aydmlatandlr, demektir. 

b) Allah, gokleri ve yeri giine§, ay ve ancak yildizlarla aydmlatan
dir, demektir. 

c) Allah, gokleri gfule§, ay ve yild1zlarla siislemi§, yeryiiziinii de pey
gamberler ve bilginlerle tezyin etmi§tir. Bu rivayet Ubeyy ibn Ka'b, Ha
san ve Ebu'l-Aliye'den menkuldiir. Bu tefsirlerden gerc;:ege en yakm olam 
birinci tefsirdir. <;iinku ayetin sonunda «Allah, diledigini m1runa ka
v~"'tu.rur.» kavli de lburada kasdedilen nurun, ilim ve amel konusunda 
hidayete ermek oldugunu gostermektedir. 

!yi bil ki: f}eyh Gazzali merh'lim bu ayetin tefsiri konusunda «~
kat el-Envar» adh bir eser tasnif etmi§tir. Ve bu eserinde, Allah Teala'-
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mn gen;ekten m1r oldugunu, hatta O'ndan ba§ka nurun bulunmadlguu 
iddia etm.i.§tir. Ben bu eserinde zikrettigi konulann ozetini nakledecegim 
gibi, onun soziinii takviye eden b~ok ilavelerde de bulunacag1m. Sonra 
onun gorti.§iiniin dogru veya bozuk olduguna insafll bir yolla bakacagiZ. 
(Gazzali merhftm) der ki: Nur ismi, yalmzca kesif cisimlerin d.1§ klslm
larmda parlayan giine§ten, aydan ve ate§ten yans1yan keyfiyyet i\!in 
va:z'olunmu§tur. Yer aydmland1, denildigi gibi giine§in nuru elbisenin 
iizerine dii§tii, lambanm nuru duvann iizerine dii.~tii, denilir. Bilindigi 
gibi ·blu keyfiyyet, fazilet ve iistiinliik i\!in tahsis edilmi~ir. <;iinkii gorii
len nesneler nfu sebebiyle ag1k ve zahir olur. Aynca bilinir ki, gorillen 
§eylerin idraki, onlarm parlak (nui"lanrm§) olma:sma dayall oldugu gi:bi, 
goren goziin varhg,.na da dayahd1r. Zira goriilen nesneler, aydmhk ol
duktan sonra da yine korler tarafmdan gorillemez. Goriicii riili ile ag1k 
m1r bir cismin gorillebilmesinde ortaya g1kmas1 mutlaka gerekli olan bir 
esas olmakta}hr. Sonra buna tercih edilerek goren rtlh idra.k. edendir. Ve 
idra.k., goriicii ruh ile ger\!ekle§ir. DI§a glkan nura gelince; bu. idrak. eden 
olmadlg1 gibi kendisiyle idrak edilen de degildir. SB.dece om.m bulundugu 
s1rada idra.k. gergekle§ir. Oyleyse goren nur ile gormenin ortaya giki§l ni
teligi goriilen nurdan daha gef\!ege uygundur. i§te bu sebeple nur ismi
ni, goren gozden \!Ikan nura kullanrm§lardrr. Bu sebeple yarasa igin; 
goziiniin nuru zay1ftrr, derler. Siirekli goziinden su akan ki§iye de; g6zii
niin nuru zay1ft1r, denir. Keza korler igin; o, goziiniin nfuunu kaybetlti, 
denilir. Bu sabit olduguna gore; biz deriz ki: insan i~in bir goz (basar) 
vard1r bir de basiret vardlr. Goz (basar) renkleri ve I§lklan idrak eden 
ve goriilen gozdiir. Basiret ise akledici giigtiir. Her iki idrakde, idrak edi
lenin a\!Iga \!Ikmasmi gerektirir. ~u halde her iki idrak de bir nfudur. Ne 
var ki goz.iin nfuu igin oyle eksiklikler saylirm§tlr ki, aklm nuru i~in 
bunlardan hig birisi mevcud degildir. Gazzili merhum bunlardan yedi 
tanesini zikreder. Biz ise bunu yirmiye (!lkardik: 

1 - Goren goriicii gii(! kendini idrak etmedigi gibi idra.k. ettigini de 
idra.k. etmez ve aletini de ve idra.k. aracm1 da idrak etmez. Kendini idrak 
etmedigi gibi idrak ettigini de idrak etmez. <;iinkii goriicii giiciin idraki, 
goriicii gozle gorillebilen §eylerden degildir. Goriicii goziin aracma ge
lince, bu gozdiir. Gozle goren goriicii gU(! gozii idrak etmez. Akledici giice 
gelince; o, kendini idrak ettigi gibi idrak ettigmi de idra.k. eder ve idrak 
ettigi arac1 da idrak eder ki bu kalb ve beyindir. Boylece ak1l nurunun, 
goz nfuundan daha miikemmel oldugu sfubit oluyor. 

2 - Goriicii giig , kiillileri kavrayamaz ama akledici gii\! kiillileri 
kavrar. Kiillilerin ictrak alanmm idrak edicisi olan kalb, ciiz'ilerin idrak · 
edicisinden daha §ereflidir. 

Goriicii gii($, killlileri idrak edemez. <;iinkii goriicii gU(!, mev-
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cUdatta var olan her §eyi idrak etmi§ olsayd1; o yine de kiilliyi idrak et
mi§ olma.zdl. Qiinkii kiilli dendigi zaman, .bu, ge9mi§te, hazuda ve gele
cekte varllk kavrammm i9ine girebilmesi miiJ!lkiin olan her §eyi ifade 
eder. Akledici giice gelince; o, kiillileri idrak eder. Qiinkii •biz tek tek in
san ~siyetlerinin insanllk konusunda ortak oldugunu ancak kendi 
ozellikleriyle temayiiz ettiklerini ibiliriz. Ortak oldugu konularla aynld1g1 
konular farklld1r. insanllk, insanllk olmas1 baklmlndan bu tek tek §ah
siyetlere aykm bir cturumdur. Oyleyse biz, kulli mahiyetleri akletmi§ 
oluruz. Killlileri idrak etmek daha degerlidir. Zira killlilerin idraki, de
gi§mesi i:rllkanslZ olan bir idraktir. Ciiz'ilerin idraki ise degi§mesi vacib 
olan bir idraktir. Ve aynca kiilliyi idrak, onun i(!ine giren ciiz'iyi idraki 
de ihtiva eder. Zira mahiyet i9in sabit olan ~ey mahiyetin ir;indeki ferd
lerin §artlarmm hepsi i9in de sa bit olur. Ama aksi miimkiin degildir. Boy
Ieee akli idrakin daha degerli oldugu sabit bulunmaktadlr. 

3 - Hi.ssi idrak iiretici degildir. Halbuki akli idrak iireticidir. Bina
enaleyh aklm daha §erefli olmas1 gerekir. Hissi idrakin iiretici olmamas1 
§undaruhr ki bir kimse bir §eyi hissederse, bu hissed~i kendisi i9in ba§ka 
bir ihsasm olU§masma sebep olmaz. Hatta o §ey i~in bir kerre daha his
sini kullannn§ olsa, bir iba§ka §ekilde onu hisseder. Ama bu o ihsasm bir 
b~a ihsas1 dogurmafn §eklinde dii§iiniilemez. Akli idrakin iiretici ol
masl §undandlr ki: Biz baz1 §eyleri dii§iindiigiimiiz zaman sonra onu ak
llrmzda bir bile§ime kaVU§turdugrumuzda 0 terkib vas1tas1yla brujka bilgi· 
leri elde etmeye koyuluruz. Boylece elde edilen her dii§iince ile sonsuza 
kadar daha ba~ka dii§iincenin elde edilmesi imkam dogar. Sabit oluyor 
ki akli idrak daha degerlidir. 

4 - Hissi idrak pek (!Ok konuyu kaplayamaz. Halbuki akli idrak 
pek 90k konuyu kaplayabilir. Bu da akli idrakin daha degerli olmasm1 
gerektirir. Hissi idrak pek \!Ok konuyu kaplayamaz, 9iinkii goze pek 90k 
renkler ii§ii§tii.gii zaman goz onlar1 aYirdetmekten aciz olur. Ve o zaman 

. goz, o renklerin kan§Immdan elde edilmi§ gibi ,bir yeni rengi idrak eder. 
Kulaga da pek 90k kelimeler 9arpt1!?;lnda, kulak onlar1 kan§tmr ve ara
smda ayirrm yapamaz. Akli idrak ise pek 90k §eyleri i9erir. <;iinkii kim 
daha c;ok bilgi elde ederse, onun dah~ yeni bilgileri elde etme iktidan ko
lay olrur. Aksi is~ daha az olur. Buda akli idrakin daha degerli olduguna 
hiikmetmemizi gerektirir. 

5 - Hissi gii~, kuvvetli durygulan idrak etti•gi zaman gii~siiz duygu
larl idrak etmekten aciz olur. Mesela kulak §iddetli sesi duydugu zaman, 
aym anda zaYlf sesi duymas1 imkans1zla§1r. Halbuki akli giicii, akledilen 
hi9 bir §ey diger §eyin akledilmesinden allkoyamaz. . 

6 - Hissi giic; k1rkmdan sonra zayiflar. RUhun hedene hakimiyeti
nin geregi olan dii§iinceler 9ogalmca hissi gii9 kuvvetini kaybeder ki bu 
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da bedenin harab olmasmm nedenidir. A.kli gii\! ise klrkmdan sonra kuv
vetlenir. Bedenin harab olmasm1 gerektiren fikirlerin \!O.galmasiyla ibir
likte akli gti<; de kuvvetlenir. Bu da gbsteriyor ki akli gu~. bu ttirlti ara\!
lardan mtistagnidir. Onlara gerek duy.maz. Hissi gti\! ise, ara~lara ihtiya<; 
duyar. 

7 - Gorticti kuvvet, gortinen nesneyi ~ok yakm ve \!Ok uzaklta ol
dugu zaman idnlk edemez. Akli gti~ ise, yakmllk veya uzakllga gore de
gi:§mez. Ak1l, Ar§'m otesine ytikselebildigi g1bi Stireyya ylld1Z1mn altmda 
olaiia da bir anda ge~ip inebilir. Hatta uzak ve yakm kavrammdan, cihet 
ve mekan kavrammdan mtinezzeh olmasma ragmen Allah'm zatm1 ve si
fatlanm da idrak edebilir. Bu da gosteriyor ki akli kuvvet daha degerli
dir. 

8 - Hissi gti\!, e§yanm ancak d1~ gorunti§tinu kavrar. Sozgelimi 
hissi gti~ bir insam idrak ettigi zaman ger~ekte insam idrak et~ ol
maz. <;tinkti o, yalmz insanm bedeninin dl§ ytizeyi ile ve bu ytizeyde 
mevcfrd olan renkleri idrak etmi~ o1ur. Halbuki insanm d1~ ytizeyden ve 
bu ytizeydeki renklerden ibaret bir varllk olmadlg1 ittifakla kabul edil
m~tir. Gorticti gti\!, derinliklere ntiffrz etmekten acizdir. Akledici gtice 
gelince, ona gore e.§yanm zahiri ve batlm dti.§ti.k derecededir. 0, e§yanm 
dl§ ytizeyini de deri!J.liklerini de idrak eder onun i\!ine dalar, boltimlerine 
kadar sirayet eder. Boylece akledici gti~ batm ile zahire nisbetle nfrr de
mek oluyor. Goriicu gtice gelince; o, zahire nisbetle nfrr, batma nisbetle 
karanhktir. Goriiltiyor ki akledici gti\!, gorticti gti~ten daha degerlidir. 

9 - Akledici gtictin idrak alaru; Allah Tealave O'nun btitiin fille
ridir. Gorticti gtictin idrak alam ise, §ekiller ve renklerdir. Akledici gtictin 
§erefinin gorticti gtictin §erefine nisbeti, Allah Teala'mn §erefinin renk
lerin ve §ekillerin degerine nisbeti gibi olmas1 icabeder. 

10 - Akledici gti<; biitiin var olanlan yok olanlan, var olanlarla 
yok olanlarm sergilendikleri mahiyetleri idrak eder. Bunun i\!in akledici 
gticiin ilk htikmti olan, varhk ve yokluk birlikte olamaz, ve· ortadan kal
kamaz hiikmti elbetteki ondan once varllk ad1 verilen ve yokluk ad1 ve
rilen bir ta:savvurun bulunmasmi gerektirir. Oyle gortiltiyor ki o, hu iki 
tasavvurla 'bir~ok yonden e§yay1 ihata etmi§tir. Gorticti gti\! ise ancak 
renkleri ve I§Iklan idrak eder. Renkler ve I§Iklar ise, cisimlerin en de
gersiz arazlarmdand1r. Cisimler de rfrhani cevherlerden derece bakimm
dan daha degersizdirler. Boylece gorticti ·gtictin il~ki kurdugu alan, 
var olanlann en degersizi olmaktadu. Akledici gtictin ilgi alaru ise bti
ttintiyle var olanlar ve yok olanlardlr. Binaenaleyh akledici gti\! daha 
tistiin olmaktad1r. 

11 - Akledici gti<;teki \!Ogaltmaya, tekle§tirmeye gti~ yetirir. Go
riicti gii\! ise, buna gti<; yetiremez. Akledici gti\!, \!Ogu. tekle§tirmeye muk-
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tedirdir. <;iinkii o, cinsi fasla, cinsi boliime ekler ve bu ikisinden aym tiir
den tabiata sahip tek bir varllk meydana getirir. Teki ~okl~tmnaya 
da muktedirdir. <;iinkii o, tek bir mahiyepten ibaret olan insam ahr ve 
onu mefhumlanna, laz1m olan arazlarma ve miifarik alan arazlarma 
aymr. Sonra bunu da cinse ve cinsin cinsine; ooliime ve boliimiin bolii
miine, boliimiin cinsine ve cinsin boliimiine aymr. Ve daha buna benzer 
cinslerden, bOliimlerden Q;teye ge~meyen pek ~ok temel ciiz'lere baler. 
Soma da bu boliirnlerin her birini, ·bile§iklerden ger~ek basitlere varm· 
caya kadar degi§ik boliimlere aytnr, Soma laZlm alan arazlardan bu 
arazlann tek veya bile§ik olanm1, arac1h veya arac1.s1Z lazrm olanlanm, 
tek arac1yla veya ~ok ar;:tc1yla laz1m alanlanm ayud eder. Boylece akle
dici gii~ sanki mahiyetlerin derinliklerine s1zar ve arada her bir boliimii 
digerinden ayud eder. Ve her birini kendisi i~in uygun alan yere ka
yar. Goriicii gii~ ise mahiyetlerin durumuna muttali' alamaz. 0, sadece 
bir tek durumu goriir onun ne ve nas1l oldugunu goremez. Boylece akle
dici giiciin daha degerli oldugu ortaya ~1k1yar. 

12- Akledici gii~, sonsuz idrakleri kavramaya muktedir olur. Du
yucu gii~ ise buna muktedir alamaz. Akledici giiciin, sonsuz idrakleri 
kavramaya muktedir aldugunun a~1klanmas1 birka~ yondendir: 

a) Akledici gii~ elde edilen bilgilerle bilinmeyenleri ortaya ~lkar

maya imkan saglar. Soma bu ~onu~lan sonsuza kadar devam etmek iize
re diger neticeler i~in oncill yapar. Bildiginiz gibi hissedici gii~ hi~ bir 
sonu~ \!lkarmaya muktedir olamaz. 

b) Akledici gii~. say1larm 'basamaklanm di.i§iinmeye muktedir olur 
ve bunu sonsuza kadar devam ettirir. Saytlarm basamaklannm ise sonu 
yoktur. 

c) Akledici gii~. kendi kendini de dii§iinebilir; dii~iinebildigi gibi dii· 
§iinmekte oldugunu da dii§iinebilir ve bunu sonsuza kadar devam etti
rebilir. 

d) Nisbetler ve izatetler sonsu~dur ve bunlar duyulabilirligi akle
dilebilirdir. Boylece akledici giiciin daha degerli oldugu artaya ~1k1yor. 

13 - insanoglu akledici giiciiyle hakikatlan idrak etme kanusun
da Allah Teali'ya mi.i§areket eder. (ilahi ozellige ortak alur.) Hissedici 
kuvvetiyle de hayvanlara mii§areket eder (hayvanlara, hayvani ozellige 
i§trrak eder.) Her ikisine nisbeti ise itibar konusudur. Binaenaleyh ak
ledici gii~ daha §erefli olmaktad1r. 

14 - Akledici gii~, akli idrakinin ger~ekle§mesi i~in akledilen §e· 
yin dl§ diinyada varllgma muhta~ degildir. Halbuki his.sedici gii~, hissi 
idrakini ger~ekle§tirmek i~in hi:ssedilen nesnenin dl§ diinyada var ol
maslm gerektirir. Muhta~ olanla muhta\! olmayan e1betteki muhta~ 
olandan daha iistiindiir. 
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15 - Dl§ varllklarm hepsi kendileri bak1m.mdan miimkiindiirler 
ve .bir faile muhta~tlrlar. Failin bu nesneleri dikkatli ve ozenli olarak 
var edelbilmesi ise ancak daha once 'bir bHgiye sahipl olmas1 halinde 
mfunkiindiir. Oyleyse bu e§yamn ill§ diinyarlaki varllg1, akli idrake bag
lldlr. ~yanm hissedilmesine gelince, §iiphesiz ki bu onun dl§ diinyada
ki var ol~na baglldu. Oyleyse hissedici gii~ akledici giice bagll olan 
bir giice baglldir. 

16 - Akledici giic;, akleltme ic;in ara~lara muhtac; degildir. Bunun 
delili, bir insanm be§ duyusu yok olsa o insan yine de birin ikinin yans1 
oldugunu idrak etmesid.ir. 0 insan bir §eye e§it olan §eylerin e§it oldu
gunu bilir. Hissedici giice gelince ; o, pek c;ok arac1lara ve arac;lara muih
tfl,c;tir. Muhtac; olmayan ise muhta~ olandan daha iistiindiir. 

17 - Goriicii idrak ancak yonlere sab.ip olari §eyler ic;in miimkiin 
olur. Aynca goriicii idrak her yone etki edecek degildir. 0 ancak kar
§J.Sma gelen yonii veya kar§Ismda:ki durumunda olan yonde yer alan 
§eyleri idrak eder. Biz kar§ma gelen yon veya kar;§Ismdaki durumunda 
olan yon derken bu soz,iimiizle dart noktadan sakmmak istedik: 

a) Once arazlardan kac;mmak istedik. Qiinkii araz kar§tda degildir 
ve o 'bir mekanda 'bulunmaz. Ancak kar§Ismda gtbi olan cisim ile ka.im 
oldugu ic;in kar§Ismda olan hiikmiindedir. ikinci olarak; aynada yiiziin 
goriilmesi gerc;eginden kac;md1k. Zira gozden c;1kan I§mlar aynaya yan
Sir sonra ordan tekrar yiize doner ve b6ylece yiiz goriilmii§ olur. Bina
enaleyh aynada goriilen yiiz, kan~1da degil kendinin kari}Ismda. olan 
hiikmiindedir. Uc;iincii olarak; insanm, kendi kafas1m 'gormesi duru
mundan kac;md1k. Qiinkii insan iki aynaJ1 kaf§I kar§Iya getirir, birini 
yiiziiniin hizasma digerini kafasmm hizasma koyarsa; insan aynada 
kendi kafasm1 goriir. Boylece 'bu durumda gorme, kar§Ida degil kar§Ida 
bulunan hiikmiindedir. Dordiincii olarak; aynalar kitabmda anlatlldigi 
gibi I§Igm ya§ cisimlende parc;alanmast sebebiyle kar§Idan gbriilme
mesi gerc;eginden kac;mmaya c;all§Llk. Akledici giice gelince; o, yonler
den uzakt1r. Zira o, bir yonde olaru da akleder yonde olmayan1 da. Bina
enaleyh onun aklettigi §ey, ya bir yonde olur veya bir yonde olmaz. Bu 
ifacte ancak bizim yonde olmayan soziimiizii aklettikten soma sahih 
olur. 

18 - Goriicii giic; perde kar§LSmda gormekten aciz kallr. Akledici 
giicii ise hie; bir perde engellemez. DolaylSlyla akledici giic; daha degerli
c;lir. 

19 - Akledici giic; yonetici gibidir, hissedici giic; ise hizmetc;i gibi· 
. dir. Yonetici ise hizmetc;iden daha degerlidir. Yonetici ile hizmetc;i ara
smdaki farkm belirginligi c;ok me§hUrdur. 

20 - Goriicii-giic; c;ogu kere yamllr. Qiinkii o, bazan hareket eden 
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§eyi duruyorm~ gibi ve bazan da duran §eyi hareket ediyormU§ gibi 
goriir. Mesela gemide oturan ki§i hareket eden gemiyi duruyormu§ gibi, 
duran kiYIYl da hareket ediyormu§ gibi goriir. Eger akll olmasa idi, goz 
yamlg1s1run farkma varamazd1. Alnl hakimdir, his ise mahkumdur. 

Bi.itiin hu zikrettiklerimizden sa!bit oluyor ki; akli idrak, goz idra
kinden daJha degerlidir. Her iki idrakde nurun en onemli ve en degerli 
ozelliklerincten birisi alan goriinmeyi gerektirir. 6yleyse· akli i.dra.kin 
nfu olmas1 basari, idrakten daha evladu. Bu sabit olduguna gore bi'z 
deriz ki; akli nurlar iki klSlffidlr: 

a) Birincisi, §artlar uygun oldugu takdirde elde edilmesi vacib alan 
idraklerdir. Ki bunlar f1tri di.i§iin~elerdir. 

b) ikincisi, kazamlarak elde edilen idraklerdir ki; bu, bakarak ve 
ogrenilerek elde edilir. F1tri idrakler, insan cevherinin aynlmaz §artla
rmdan degiLdir. Q.i.inkii insan, ~acukluk esnasmda bilme yetenegine sa
hip bulunmuyardu. Oyleyse f1tri nurlar cnceden/yokken sonradan mey
dana gel~tir. Oyleyse bunun meydana geli§inin bir sebebi olmahd1r. 
Goriilerek idra.k eden §eylere gelince; bilindigi gl.bi insan fltratl ~a:gun
lukla yamlabilir. Binaenaleyh anun mutlaka bir rehberi ve kllavuzu bu
lunmalldlr. Allah'm kelammm otesinde bir rehber, peygamberlerin ir§a
dmm otesinde bir l6lavuz, yoktur. ~u halde akll gC.zii kar§lSmda Kur'an 
ayetlerinin durumu, goriici.i goz kar~lsrnda gi.ine§ l§lklanmn durumu gi
bidir. Giine§in I§Igiyla nas1l gorme tamamlamrsa, dii§iince de Kur'an 
ayetleriyle dogruya ula§lr. Oyleyse giine§e nfu ad1 verildigi gibi Kur'an'a 
da nfu denmesi daha uygundur. Kur'an'm nuru giine~in nuruna, aklm 
nuru qa goziin nuruna benzer. Ve i§te boylece Allah Tealfl.'nm: ccAllah'a, 
Rasuliine ve iniirmi§ oldugumuz nfua iman edin», ccSize Rabb1mzdan 
bir bfuhan gelmi§tir.», ccVe sizin i.izerinize apa~1k bir nur indirmi:~izdir.» 

buyruklannm anlam1 ortaya ~1kml~ oluyor. Rasulullah'm a~1klamalan 
giine§in nurun~n daha kuvvetli oldugu sabit olduguna gore O'nun 
kudsi xatlmn da nuraniyette giine§ten daha biiyiik olrnas1 icabeder. Na
Sll giine§ cisirnler aleminde ba.§ka nesnelere aydmhk veriyo.r da kendisi 
digerlerinden aydmllk alrmyorsa, peygamberin zatl da diger be~eri ruh
lara akli nurlar verir ve oteki, be§eri ruhlardan hi~ bir akli nur alrnaz. 
Bunun i~in Allah Teala giine§i l§lk sa~an anlarrima ( (.If" ) (sua.~) 
diye nitelendirmi§tir. Nitekim bir ayet-i kerime'de ccGbkte l§lk sa~an 
giine§ ve aydmllk veren ay halketmi§tir. » buyurmakt8!dlr. Keza Mu
hammed (s.a.)i de H}lk sa~an ve aydmlatan diye tavsif etmi§tir. 

Sen bunu bildikten sonra biz deriz ki: Akli ve nakli delillerle sabit 
almU§tur ki; peygamberlerin ruhlarmda meydana gelen nurlar, melek
lerin rtlhlarmda olu§an nurlardan almffil§ hirer par~adlrlar. Nitekim Al
lah Teala. ccO'nun emriyle melekler rUhu kullarmdan diledigine indirir
ler.» c(Ruh el-Emin onu senin kalbine indirmi§tir.», ((De ki: RUh el-Kudlis 
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Rabbmdan onu hak iizere sana indirmi§tir.», «0, ancak pek lruvvetlinin 
kendisine vahyettigi bir vahiydi!.» buyurmaktadJ.r. Vahiy ancak melek
lerin arac1llgiyla ger\!ekle~ir. Biz, peygamberlerin ruhlanru giine~ten ay
dmllk bakmundan daha fazla kabul ettigimize gore; meleklerin rUhlan 
da, peygamberlerin ak1llannm nurlan i\!in madenler gibidir. Ve dolaYl
siyla onlann nurlanrun da, peygamberlerin ruhlanrun nurundan daba 
biiyiik olmas1 gerekir. Zira seheb, elbette sebebin vesile oldugu· miiseb
bebden daha kuvvetli olacaktlr. Aynca biz deriz ki; yine akli ve nakli 
delillerle sabit olmu~tur ki; semavi ruhlar muhteliftirler. Bir klsffil •b~

kasma fayda saglarken, bir k1sm1 da kendisi b~kasmdan faydalan1r . 
Nitekim Allah Teala, Cebrail (a.s.) i nitelerken: «itaat edil~ sonra da 
emindir.» buyurmaktad1r. 0 melekler tarafmdan itaat edilmi§ olduguna 
gore elbette ona itaat edenlerin, kendisinin emrinin altmda ve daha 
alt derecede olmalan gerektir. Ve yine: <<Bizim araffilzda mutlaka onun 
i\!in belirlenmi~ bir yer vardlr.» buyurmaktad.lr. Bu sabit olduguna gore; 
yukarda zikredilen sebeplerden dolay1 ba§kasma fayda verenin, ~ka
smdan fayda elde edenden daha \!Ok nur ismine laJlk olmas1 gerekir. 

Nurlann basamaklan i\!in ruhlar aleminde ornekler vardlr. ~ayle ki: 
Gi.ine§in I§Igl aya ula§Ir da sonra bir pencereye girer ve pencereden du
vara as1ll bulunan aynanm iizerine di.i§erse, ·sonra o aynanm kar~ISin
daki duvarda as1ll bulunan bir b~ka aynaya yansusa, sonra bu ayna
dan da yere konulmu~ i-~i suyla dolu hir tasta yans1rsa ve yine bu tastan 
da evin tavanma yans1yacak olursa en biiyi.ik nlir bu takdirde nurun 
kaynag1 olan gi.ine§ olur. ikinci derecede ay, U\!UnCii dereced.e ilk aynaya 
vuran giine§, dordi.incii derecede U\!iinci.i aynaya yans1yan l§lk, be§inci 
derecede suya degen 1~1k, altmc1 derecede de tavana ula§an l§lk olur. ilk 
kaynaga en yakm olan I§Ik en uzak olandan daha kuvvetli olacaktlr. Se
mavi nfular da coyledir. Bunun da mertebeleri vard1r. ~iiphesiz ki l§lgl 
alan, l'§lk verenden daha az aydmllk olacakt1r. Sonra bu aydmllk, bu 
mlrlar ilerleyerek nihayet en biiyiik nura ve Allah katmdan indirilmi§ 
olan ruhlarm en yiicesi olan rUha kadar ula~.acakt1r. i§te Allah T'eala'nm: 
<cO gun ruh ve melekler saf tutarlar.» buyruguyla kasdedilen anlam 
budur. 

Soma biz deriz ki : Bu duyularla kavranan nfular si.ifli olursa ate§in 
l§Igl gibi olur. Ulvi olursa gi.ine§in, aJln ve y1ld1Zlann l§lgr gibi olur. 
Akli nurlar da ooyledir. Siifli olam, peygamberlerin ve velilerin ruhlan 
gibi si.ifli ohu veya meleklerin ruhlan gibi ulvi olur. Ve bunlar biiti.i
niiyle kendiliklerinden miimkindirler. Kendiliklerinden mi.iililkin olan 
da kendiliginden yok olmay1 hak eder. Varllgm1 ba§kasmdan alrr. Yok
luk ,ortaya ~1kan karanllktrr. Varllk ise nlirdur. Allah'tan ~ka her 
varllk kendiliginden karanhkt1r ancak Allah'm onu nurlandmnas1 se-
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bebiyle aydmlamr. Aym ~ekilde o varllgm var olduktan sonraki biittin 
bilgileri de Allah Teala'mn varhgm:ian meydana gelir. Onu varllk ala
nma <;1karan Hak Siibhanehu ve Teala'du. 0 , once Adem karanllgmda 
yok iken onu varhk aydmllgma <;1karm1§ ve iizerine cehalet karanllkla
nnda iken bilgi 1§Iklanm sa<;nn§tlr. E§yadan hi<; ·bir §ey yoktur ki zu
hil.ru Allah'm a<;1ga <;!1karmas1yla olmasm. Ozellikle nur, a<;Iga <;1kma, 
tecelli ve aydmllk vermerl.ir. Burada goriiliiyor ki mutlak nur Allah Sub
hanehu ve Teala'd1r. O'ndan ba§kasma nur denmesinin sebebi; mecazi
dir. Qtinkii Allah 'tan ba§ka her §ey kendisi olmas1 balnmmdan s1rf ka
ranllkitrr. Zira Allah'tan ba§ka her §ey, kendisi olmas1 baklmmdan s1rf 
yoklu.ktur. Hatta biz nurlara, kendileri olmalan bak1mmdan bakt1guruz 
zamanda onlarm karanllk oldugunu goriiriiz. <;unkii nurlar kendileri 
olma bakrmmdan miimkindirler. Miimkin ise kendisi olmas1 baklmm
dan yoktur. Ve yokluk ise karanllkt1r. Oyleyse nura kendisi olmas1 ba
kunmdan bak1ldlg1 zaman, onun karanllk oldugu goriiliir. Ama nura 
Allah Teala'nm kendisine varllk nurunu vermi§ olma& hasebiyle dik
kat edilecek olursa. bu tak::lirde nur aydmhk olur. Boylece Allah Teala'
run kendisinin nfu oldugu sabit olur. O'nun d1§mda her§eye nur ad1 an
cak mecazi yolla verilebilir. 

'Sonra tmam Gazzali merhum bu konuda iki mes'eleyi a<;1khga ka
VU§turmU§tur: 

1 - Allah Teala nuru neden oyleyse goklere ve yere izafe etmi§tir? 
Gazzali buna §byle cevab verir: Daha once ogrendin ki gokler ve yer, 
hem akli hem de ·hissi nurlarla doludur. Hissi nfu goklerde gozlenen 
y1ld1zlar, giine§ ve ayla yeryiiztinde gozlenen ve cisimlerin yiizeyinde 
yay1lml§ bulunan l§Iklar nedeniyle muhtelif renklerin ortaya <;1knn§ ol
mas1d1r. Eger o 1§1klar olmasayd1 ; renkler belirmezdi. 0 zaman ne renk
lerin varllg1 ne de zuhfuu miimktin olurdru. Akli nurlara gelince; ulvi 
alem bunlarla doludur ve bu meleklerin cevherleridir. Siifli alem de 
bunlarla doludur ki bu hayvani, in.sani ve nebati gii<;lerdir. insani nur
la siifli alemin nizam1 ortaya <;1km1§tlr. Meleklere ait nfula ulvi ale
min nizam1run ortaya <;1~1 gibi. i§te Allah Teala'run «Onlan yeryiiziin
de halifeler k1lacaktlr. )) kavlinin manas1 budur. Keza «Ve sizi yeryiiziin
de halifeler kllmak i<;in )) kavlinin de anlann bu::lur. Sen bunu bildikten 
sonra §Unuda bilebilirsin : Alem biittiniiyle gozle goriilen zahiri nurlarla 
ve ak1lla goriilen batmi nurlarla doludur. Yine bilirsin ki s.iifli alemde 
nurlar birinden digerine ta§aT. Tlpk1 lambadan 1§1glll yayllmas1 gibi. 
Ger<;ek lamba peygamberin numdur. !Sonra :peygamberin kudsi olan 
ruhlannm alrm§ oldugu nurlar ulvi rUhlardan iktibas edilmi§tir. Tlpkl 
lambamn nurdan 1§1k almas1 gibi. Ulvi ruhlar da birbirlerinden I§lk 
allrlar. Ve makam bak1mmdan aralarmda ·belirli bir tertib vard1r. Son-
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ra 'bu nurlar ilerleyerek nurlar nliruna as1l kaynaga ve ilk menbaga 
ul~rr ve ~te bu, e§i ve benzeri bulunmayan tek bir Allah't1r. Oyleyse 
biitiin varllklar O'nun nurudur. Bunun i~in Allah Teala «Allah, goklerin 
ve yerin nurudur.n buyurmu§tur. 

2 - Allah Teala nur olduguna gore O'nun isbat1 i~in neden delile 
ihtiya~ duyulrnllli}tur? Gazzali merhlim buna §O>yle cevab verir: Allah 
Teala'mn goklerin ve yerin nfuu olmas1 demek gozle goriilen nlira nis
bet ileridir. 1Sen baharda giine§ I§J.f;mdan y~illigi gordiigun zaman renk
leri gordiigfulden §tiphe etmez..sin elbette. Ancak renklerle birlikte ba§
ka §eyleri gormedigini samrsm. Soz gelimi dersin ki: Ye§illikle beraber 
ye§illikten ba§ka hi~ bir §ey gormiiyorum. · Fakat gtine§ battlg1 zaman 
l§Igm vurdugu srradaki renk ile l§Lgm vurmadlg1 s1radaki renk arasm
da aynllk oldugunu zorunlu olarak anlarsm. Ve o zaman kesinlikle 
nlirun renklerle beraber idrak edilen rengin dl§m::ia bir ba§ka anlama 
geldigini kabul edersin. Renklerle beraber idrak edilmelm,edir. <;iinkii 
o, renklerle birle§tigi i~in tek b~ma i::irak edilmez. Nur son derece ayan
beyan oldugu i~in de gC.zden uzak ka<;ar. Yani 'bazan goriintii gizliligin 
nedeni olur. Sen bunu bildikten sonra iyi bil ki: Nasll her §ey go;ze za.hir 
olan: nur ile beliriyorsa; derUni basirete de her §ey Allah ile belirir. 
O'nun nuru her §ey ile birlikte vardrr ve e§yadan aynlmaz. Yalruz bu
rada biT farkllllk kallyor, :;oyle ki: Zahiri nur:un batl§l, gtine§in batma
siyla tasavvur edilebilir. Ve giine§ gidince zahiri nfu yok olur, o zaman 
onun renkten ayn tbir §ey oldugu ortaya ~1kar. Her §eyin zuhur buldugu 
ilahi nura gelince onun kaybolmas1 dii§iintilemez. Hatta kaybolmasl im
kansiZd11' ve o, stirekli e§ya ile birlikte kahr. Oyleyse ayn ola.rak delil 
getirme yolu, kendiliginden ortadan kalkmaktad1r. Eger ilahi nurun 
kay'bolmas1 dii§iinillecek olursa, goklerle yeryiizii Yikihr gider. Ve o za
man kendisi i~in zaruri olan bilgiyle elde edilen aynllk idrak edilir. Ne 
var ki biitiin e§ya yarat1c1smm varllgma §ehadet konusunda aym se
viyyede bulundugu i~in ve yalmz baz1 §eyler deq;il biitiin §eyler yara:tl
ciSmi hamd ile tesbih ettigi i~in, yalmz bazi vakitlerde degil her vakitte 
tesbih ettigi i~in aynm ortadan kalkar ve yol goriinmez olur. <;iinkii 
z8.hi.rde goriilen yol e§yay1 Zidlanyla birlikte rtammakdlT. Z1dd1 olma
yan ve durumlarmm birbirine benzerli:gi nedeni ile deg~mesi soz konu
su olmayanm gortinmez olmas1 uzak saYilamaz. O'nun goriinmezligi ~ok 
za.hir ve parlak ve §iddetli derecede pa:rlak olmasmdandir. Zuhur:unun 
~iddetinden dolaYI mahlukatmdan gizlenen zat1 tesbih ederiz. Nllrunun 
aydmllgmdan dolaYI mahlukatma goriinmemektedir 0. 

!yi bil ki: Gazzali merhfundan rivayet ettigimiz bu s6z giizel bir 
sozdiir. Ancak iyice ara':itmlmca, onun gorti§lerinin ozeti ~undan ibaret
tir: Allah Teala'mn nur olmas1 demek, O'nun alemin yaratiClSl ve ictrak 
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edici giicun haliln demeMir. i§te bizim de Allah Tealll 'run goklerin ve 
yerin nfuu olmas1 demek; gokler ve yer ehlini hidayete erdiren demektir 
sozfunti.z aym anlamdadir. 

( ... ) 

U\!fincu Fas1l: 

Ayet-i kerime'deki temsilin keyfiyyetinin a~1klanmasma dairdir. 
iyi bil ki: Te§bihte mutlaka iki unsur bulunur: Birisi kendisi ben-

zetilen digeri de kendisine benzetilen. Burada benzetilenin ne oldugu 
konusunda insanlar ihtilat etmi§lerdir. Ve bu hususta bin;ok gorfi§ler 
zikretmi§lerdir. 

1 - Bu, kelamc1Iarm cumhfuunun gorfi§udur ki Kad1 da onu te'yid 
etmi§tir. Buna gore burada s6zu edilen hidayetten maksad, apapk ayet
lerdir. Ve mana §Oyle olur: Allah'm hidayeti oylesine belirgin ve oylesine 
a~1kt1r ki, parlakllkta ve a~1kllkta son dereceye ul~§ ve bu, parlak 
bir camm i\!inde bulunan bir kandil yuvas1 mesabesini alrm§tlr. Camm 
igerisinde bir l§lk hulunmaktad1r ve bu, son derece annmi§ bir yag ile 
yanmaktad1r. Denilirse ki nic;in Allah'm hidayeti boyle bir kandile ben
zetilmi§tir. Halbuki biz, gune§in l§I,~nm bundan c;ok daha telig olaca
gmi biliyoru:z. Biz deriz ki: Allah SubMnehu karanllgm ortasmdan par
layan mukemmel l§Lg1 nitelemek istemi§tir. Zira halkm hayal ve veh
mine en gok §iipheler anz olur. ~upheler ise karanllklar gibidir. ~up
heler ic;erisinde Allah'm hidayeti karanllklarda gori.ilen mukemmel 1§1k 
gibidir. Bu maksad, gune§in l§lg1 ,benzetmesiyle has1l olmaz. c;unki.i gi.i
ne§in 1§1g1 belirince, bi.iti.in alem parlak bir aydmllkla dolar. Gi.ine§in 1§1-
g1 kaybolunca cta alem saf bir karanll:ga ctalar. 6yleyse bru misal buracta 
daha uygun hem de konu i\!in daha ahenkd.ardlr. 

iyi bil ki: Allah Teala'run bu misalde degerlendirmeye tabi tuttugu 
hususlar, 1§1gm miikemmel olmas1ru gerektiren hu:suslard1r. Bunlardan 
btrincisi 1§lkt1r. Zira 1§1k, bir kandil yuvasmda olmaz:sa 1§mlan dag1llr. 
Ama bir kandil yuva:sma konacak olursa, 1§1klar1 toplamr ve daha gok 
aydmlatllC1 olur. Bunun gergekle§ffiesi §Oyle olur: Bir 1§Ik ki.ic;i.ik bir evde 
olursa 1§1g1 buyuk evdekinden c;ok daha fazla gori.inur. ikincisi 1§1k par
lak bir camda ise ondan aynlan l§mlar camm parlakllg1 ve §effafllg1 ne
deniyle baz1 yonlere dorgru yans1r ve boylece 1§1k ve aydmllk daha da 
artar. Bunun gerc;ekle§mesi de §6yledir: Gfine§ 1~mlan parlak bir camm 
i.izerine dii§ti.igi.i zaman beliren 1§1k daha kuvvetli olur. Oyle ki kar§1-
smda aynen onun gibi bir I§Ik ortaya c;1kar. Bru l§mlar her bir yana 
dogru camdan yans1y1p gidecek olursa, 1§1klar fazlala§1r ve ziya artarak 

Tefsir, C : XI ; F 3;1 
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mfunkiin olan en iist dereceye oolig olur. U~iinciisii I§Igm ziya&, yaki
lan nesnenin farkhhgma gore degil}ir. Yak1lan yag, annrml} ve siiziilmiil} 
bir yag ise bu durumda ll}Ik kanl}Ik ve bularuk bir yagm yakllmas1 ha
linden farkh olacaktlr. Yakllan yaglar i~erisinde zeytinyagmda beliren. 
L§lk kadar parlak ll}lk veren yoktur. Bazan zeytinyag1 armiml}hk ve ince
likte su derecesine ula§Ir. Ondaki beyazllk daha da fazladJ.r. l§mlar onun 
biittin oolfunlerinden birlikte ~evreye yayihr. Dordiinctisii, zeytinyag1 
agacmm farkhhgma gore farkh olur. Eger bu aga~ ne yalmz doguda ve 
ne de yalruz bat1da yeti~n bir aga<;sa l}U anlamda ki het anda giine§le 
kar§I kar§Iya bulunuyorsa onnn zeytini daha olgun olur ve dolay1s1yla 
yag1 da daha parlak ve daha saf olur. 0 yagm annmi§l ile bulamgm1 
ayird etmek daha kolay olur. Qiinkii giine§in fazlall~. yagm ~arlakll
gma ve bulamkhgma etki eder. Bu dort huslis birle§ip te yanyana ge
lince, ondan ~1kacak ~~k sat ve mtikemmel olur. Ve i§te b'U l§Igm Allah'
m hidayetine bir niimune olarak gosterilme.si o zaman uygun dii§er. 

2 - Nurdan murad, Kur'an-1 Kerim'dir. Buna da Allah Teala'
run <cDogrusu size Allah'tan bir nt1r gelmi§tir.» kavli delalet etmektedir. 
Hasan, Stifyan hm Uyeyne ve Zeyd ibn Eslem'in gorti§ii budur. 

3 - Bu ayetteki nurdan maksad, Rasulullah 'm kendisidir. 
Qiinkti o, ir§ad edicidir. Ve Allah Teala onu nitelerken kendisi i~in par
lak bir I§Ik ta'birini kullanml§tir. Bu, Ata.'nm gorti§tidiir. Bu iki gorti§ 
de birinci go.rti§ i~erisinde yer ahr. Qiinkii hidayet ~e§itleri arasmda ki- . 
tabm indirilmesi ve peygamberlerin gon:ierilmesi de vard1r. Nitekim 
Allah Teala kitablarm niteligi hakkmda §Oyle huyurmU§tur: «Ve i§te 
ooylece sana kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitab nedir iman 
nedir bilmezdin.» Peygamberlerin niteligi hakkmda da §Ciyle buyurmu§
tur: « Uyar1c1 ve miijdeleyici peygamberler rgonderdik. Ta ki peygamber
lerden sonra insanlarm Allah'a kar§I •bir huccetleri bulunmasm. » 

4 - Nurdan murad, mii'minlerin kalbinde bulunan Allah 
Teala'mn bilgisi ve l}eriatlarm bilgisidir. Bunnn delili de Allah Teala'
mn imam nt1r, ktifrti de zuliimat olarak nitelendirmi§ olma:s1d1r. Nite
kim Allah Teala §Oyle buyurur: «Allah kimin gonliinti islam'a a~rm§sa 
0, Rabbi katmdan bir nur iizre olmaz ml? l) <<insanlan karanhklardan 
aydmhga ~1karmak i~in. )) Bunun ozii nfuun hidayet ve dogru 
yolu bulmaya hamledilmesi §eklinde t efsiddir. 0 zaman temsilden mak
sad §111 olur: Mii'minin i~m her tiirlti ~iiphelerden armrm§hkta ve sa
plkhkla:rm karanhklarmdar.~. uzakla§mada yukarda snz konusu edilen 
I§Iga, I§Ik me.sabesine donmii§ttir. B1,1 "Pbeyy ibn Ka'b ve ibn Abbas'm 
go~iir. Nitekim Ubeyy ibn Ka'b ayeti; mti'minin nt1runun misali, 
§eklinde yorumlrum§. ve ~~ylece de okurmU§. Baz~lan da dediler ki: 0 , 
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:\llah 'a iman eden ~inin m1runun m:isali, diye okurm'U.§. ibn Abbas ise ; 
mu'minin kalbindeki Allah'm m1runun m:isali, dermiq. 

5 - Gazzali merhumun zikrettigi gbr'ii§tfu ki, biz yukanda 
onu ~1klad1k. ~oyle ki: idrak edici giic;ler ; nl1.rlard1r. insamn idrak edi
ci giic;lerinin derecesi ise be§tir: Birincisi, duyu gudidiir. Bu, be§ duyu 
vasitaSiyla gelen bilgileri alan griic;tur. Ve hemen hemen bu hayvani ru
hun temelidir ve ba§langicidir. •<;iinku bununla canh, canh olmaktad1r. 
Ve bu duyu meme emen c;ocukta da mevcuttur. ikincisi hayal edici 
giic;iiir. Bu, duyularm getirdigi <bilgileri elde edip kendi uzerinde bulu
nan akledici giice gerektigi zaman sunmak iizere saklayip koruyan giic;
t iir. Uc;iincusii, ak1l giiciidiir ki kiilli hakikatleri idrak eder. Dordiincii
sii, fikir guciidiir ki akli bilgileri ahr, onlan birle§tirir ve bu birle§me
den bilinmeyen bir §eyin bilgisini elde eder. Be§incisi , kudsi guc;tur ki bu 
peygamberlerle baz1 velilere has bir guc;tur. Burada gaybm levhalan 
tecelli eder, melekutun esran ac;1khk kazamr. Allah Teala'nm «i§te boy
Ieee sana emrimizden bir rUh vahyettik. Sen kitab nedir ve iman nedir 
bilmezdin. Ancak Biz onu bir nur k1ld1k. Onunla kullanffilzdan diledigi
mizi hidayete erdiririz.» kavlinin iqaret ettigi guc; budur. Bu guc;leri 
bildigine gore bunlarm hepsi nurlard1r. Q'iinku var olanlann c;e§itleri bu 
giic;lerle belirginlik kazarur. Bu dart basamag1, Allah Teala'nm burada 
zikrettigi be§ §eye benzetmek mumkiindiir.Bu be~ §ey; kandil yuvas1, 
cam, I§lk, a•gac; ve zeytindir. Hissedici ruhun ozelligine bakt1.gm zaman 
onun nurlarmm iki goz, iki kulak, burun delikleri gibi baz1 deliklerden 
di§anya c;lktl~m gorursun. Bunun cisimler alemindeki en uygun mi
sali, kandil yuvas1dlr. Hayali ruha gelince, onun 'ii ·~ ozelligi bulundugu
nu goriir'iiz: Birincisi o, s.iifli alemin yogun yap1sma sahiptir. Q'iinkii 
hayal edilen §ey; miktan, §ekli ve yeri olan §eydir. Cismani ili§kiler ise 
mucerred ve kulli dii§'iincelerden ibaret olan saf akli nurlan engeller
ler. ikincisi yogun olan hayal anmp, incelip ve egitilince akli anlam
lan dengeleyecek ve onun nurlanm saglayacak bir yap1ya ula§Ir. Akli 
nfulann parlakhgma kar§I engel olrnaktan kurtulur. Bunun ic;in ru'ya 
yoran ki§i, hayali §ekillerden akli anlamlara delil getirmeye c;ah§Ir. Me
sela giine§ krala, a.y vezire, yorumlan1r. insanlarm 1rzlanm ve agiZlan
m miihfuleyen ki§i de sabah ezamndan once ezan okuyan muezzin gibi 
yorumlamr. Uc;iinciisu, ba§langi<;ta akli bilgilerin korunup dagilmama
smi saglamak ic;in hayal gucune c;ok ihtiyac; vard1r. Akli bilgileri celbe
den hayali ornekler ne kadar guzeldir. Cisimler arasmda bu uc; ozelligi 
nedeni ile hayale b~nzeyen camdan ba~ka bir §ey bulamazsm. <;iinkii 
cam, aslmda yogun bir cevherdir. Ancak parlay1p inceltilerek I§Igm ay
dmhgmi engellemez dururna gelmi§tir. Oldugu gibi dl§ y'iizune gec;irir 
Aynca I§Igm esen riizgarlarla sonmesini onler. 
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U\!UnCUsU ise akli gii~tiir. Akli gu~; killli mahiyetleri ve ilahi ma
hiyetleri idrak eden gii.~tiir. Onun l§Iga benzetilmesi senin i~in hi~ de 
anla§Ilmaz bir huslls degildir. Bunu daha once biz peygamberlerin ;par
lak I.§lk olu§lanru ~1klarken gostermi§tik. 

Dordiinctisii, fikir giiciidiir. Fikir giiciiniin ozelligi §Udur: 0 bir ma
hiyeti allr sonra onu iki ki.Sin.a aYJnr. Sozgelimi varolan ya vacibdir ve
ya mtimkindir .sOzfuniiz gibi. Sonra bu iki klsrmdan her birini de ikiye 
aymr ve ooylece akli taksimlerle boliimlenmeler ~aliT gider. Sonra bu 
belirlenmelerin tirtinu olan sonu~lara ula§ll': Bilahare bu sonu~lar ve 
tiriinler henzeri omekler i~in birer tohmn te~kil ederler ve bOylece son
suz tiriinlere Ula§Illr. Bunun misalinin bu ornekte bu alemdeki agaca 
benzemesi en uygunudur. Mademki fikir giiciiniin tiriinleri bilgi nurla
nnm artmasmm ana maddesini te.~kil etmektedir, oyleyse; bu misalde 
onun arrrl/Ut veya elma agacma benzetilmemesi uygun dii§er. Ozellikle 
zeytin agacma benzetilmesi daha muvaflkd1r. <;iinkti zeytin agacmm 
tiriiniintin ozu olan zeytinyag1 I§lgm ana maddesidir. Diger yaglardan 
farkll olarak zeytinyagmm bir ozelligi de parlakllgmm fazla isinin az 
olmas1d1r. Nas1l yavrusu ~ok olan ve verimi fazla alan stiriiyle meyvesi 
c;ok olan agaca mubarek aga\! veya mtibarek hayvan denilirse ve bunun
la s1mrsiz bir bi~imde ~ogalma kasdedilirse bu agacm da miibarek nite
ligi ile nitelendirilmesi daha evladu. Saf akli dii§iincelerin boltimleri 
cisimlerin ilintilerinden soyutlanmi§ durumda oldugundan bunun ne 
doguya ne batlya ait olmayan bir ag~ olmas1 da ~ok uygun bulunmak
tadir. 

Be.§incisi; Peygamberlere has alan kudsi kuvvettir. Bu kuvve.t, §e
ref ve annmi.§hgm son mertebesinde bulunur. <;tinkii fikir giicii, ogret
me ve uyarmaya muhtag olan ve olmayan diye ikiye aynhr. Zinciri 
uzatmadan kesmek i~in bu ki.Smm varllgmm bulunmas1 icabeder. Oy
leyse bu k1srmn miikemmelligi , parlakllg1 ve fazlaca kabiliyeti baki
mmdan ate§ degmese bile nerdeyse ya~n kendisi aydmlatacak olan bir 
l§Iga benzetilmesi uygun dti.§er. Bu misal, bu bOltim i~in ~ak uygundur. 
Nas1l bu nurlar birbiri iizerine srralanmi§Sa ilkin yer alan his giicti, ha
yal giilcu i~in bir onctil, hayal giicu akll gu.cti i~in bir oncill ise, kandil 
yuvasmm cam ic;in bir kap, camm da l§lk i~in bir kap olmrun da aym 
§ekilde uygun di.eynektedir. 

6 - Ebu Ali i.bn Sina 'nm zikrettigi gorii§tiir. 0 bu be§ misali 
insan nefsinin idrakleri mertebesine indirerek §Oyle der: ~iiphesiz ki 
1nsan rUhu kiilli bilgileri ve mticerred idrakleri kavramaya kabiliyetli
dir. Aynca o, ba.§lang1~ta her tiirlti bilgilerden uzak bulunur. Ve i§te 
a zaman bu gtice Heyulaya ait akll ad1 verilir ki, bu kandil yuva·s1drr. 
!kinci basamakta birle§tirilmesi neticesinde nazari ilimlerin elde prHl 
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mesini saglamaya vas1ta olan bedihi bilgiler elde edilir Sonra intikal 
yerleri zay1f olursa bu agaca benzer. eger gu9lii olursa bu zeytinyag1 
gibidir. Eger giicii c;ok daha kuvvetli olursa, YI11lz gibi parlayan inci 
durumunda olan camdlr. 0 giicu son derece fazla olursa ki bu 
peygamberlere has olan kudsi ve bu da ayetteki temsilde «Ate§ degmese 
bile nerdeyse yagm kendisi aydmlatacak» ifactesinin kar§Illg1dlr. U<;iin· 
cii basamakla siifli ve nazari bilgiler elde edilir. Ancak bu, bilfiil haz1r 
olmu§ bilgiler degildir Yalmzca sahibi onu ne zaman haz1r hale getir
mek isterse buna glicii yeter. Bu mertebeye de <~bilfiil akll» ad1 verilir 
ki bu l..ilktir. Dordiincii basamakta zaruri ve nazari olan o bilgiler bil
fiil elde edil~ olur. Ve bunun sahibi onlara baklyormu§ gibi olur ki bu 
mertebeye miistefad ak1l a:il verilir. Bu. mlr iizerine nlir olan bir ~ey
dir. Qiinkii bilgi melekesi hir mir ve bu melekenin bulundugu durumun 
meydana gelmesi ise bir ba§ka nurdur. Sonra Ebu Ali itbn Sina be§er 
nlhlarmda meydana gelen bu bilgilerin faal ak1l ad1 verilen ruhani bir 
cevherden elde edildigini ve ay kiiresinin altmda bulunanlar1 onun yo
nettigmi idjia etmi§tir ki ona gore bu mertebe, at~ mertebesidir. 

7 - Baz1 sufilerin soziidiir. Buna gore Allah Teala gogsu kan
dil yuvasma, kalbi cama, bilgiyi de 1~1ga te~bih et~tir. Bu 1~1k miiba
rek 'bir agac;tan elde edilen bir yakltla yanar ki bu agac; ta meleklerin 
ilhamlandlr. Nitekim Allah Teala «Melekler o ·nun emrinden bir ruh 
ile inerler.» buyurmaktadlr. Bir bal?ka ayet.te de «:Ruh el-Emin onu se
nin kalbine indir~tir.» buyurmaktad1r. Melekler .mubarek agaca ben
zetilmi.§Jerdir, c;iinkii faydalan pek c;oktur. «Ne . do.:,auya ne batlya ait 
olan» diye nitelendirmi§lerdir, c;iinkii onlar rUhani varllklard1r. Allah 
Teala onlan «Ate§ degmese bile nerdeyse yagm kendisi aydmla.tacak» 
diyerek nitelendirmi§tir, c;iinkii onlarm bilgisinin c;oklruguna ve Allah'm 
melekutunun sularma fazlas1yla muttali' olmalarma telmih et~tir. 
Burada zahir olan §Udur: Benzetilenle kendisine benzetilen birbirinin 
aym degil gaynd1r. 

8 - Mukatil der ki: Onun nlirunun misali yani iman nurunun 
Muhammed (a.s.) in kalbindeki misali, ic;inde 1~1k bulunan bir kandil 
yuvasmm misalidir. Kandil yuvas1 AMullah'm sillbiiniin benzeri, cam 
da Muhammed (a.s.)in bedeninin benzeridir. I§Ik ise Muhammed (a.s.) 
in kalbindeki imamn benzeri veya kalbindeki niibi.ivvetin benzeridir. 

9 - Bir topluluk da dediler ki: Kandil yuvas1 ibrahim (a.s.)in ben
zeri, cam ismail (a.s.) in benzeri, I§lk da Muhammed (a.s.) in bedeninin 
temsili,-agag ise niibiivet ve risaletin temsilidir. 

10 - Allah Teala'nm «O'nun nurunun misali» kavlindeki zamir 
mii'mine raci'dir. Yani mii'minin nliru demektir. Nitekim Ubeyy ibn 
Kab ·bOyle der ve ayeti de:Mii'minin nurunun misali, diye okurm~ 
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Sa.ld ibn Giibeyr ve Dahhak'm da aym gorti§te olduklan wylen.m~tir. 
Ctinku Allah Teala, bu ayetten once <<Andolsun ki size apac;Ik ayetler 
ve sizden once gec;enlerden misal ve muttakilere ogut indirdik.» bu· 
yurmakta~hr. Eger «Allah'm nurunun misAJ.i» kavliyle hidayetinin mi
sali kasdedilmi§ ise bu, ayetin ba§ tarafma da mutab1k di.i§er. Kaldl· ki 
biz, Allah Teala'nm: «Allah, goklerin ve yerin nurudur.» kavlini de: 
Allah, goklerde ve yerde bulunanlan hidayete erdirendir, diye tefsir et
mi§tik. Bu takdirde «O 'nun nurunun misali» kavlini de; O'nun hida
yetinin misali diye tefsir edecek olursak bu, ayetin ba§ tarafma da uy
gun dti§er. 

Dorduncii ooliim ,bu ayetle ilgili diger bahislere da.irdir. Bu konu
da birc;ok mes'ele vard1r: 

Birinci Mes'ele: Ayette gec;en ( olC:ll ) kelimesi; duvardaki kovuk, 
demektir ki bu pencereden aynd1r. Me§hU.r olan kavil de budur. Bu ko
nuda ba§ka gorti§ler de zikredilmi§tir. ibn Abbas ve Ebu Mll.sa el-E§'
ari bunun kandilin ortasmda fitilin girdirildigi yerdir, d~lerdir. Mu
cahid ve Ka'b el-Kurazi'nin de gori.i§u budur. Zeccac ise der ki: Burada 
bu kelime; fitilin kondugu kandilin camdan kafesidir. Dahh8..k ise der 
ki : Bu kelime, kandilin asild1g1 halka(ilr. Ancak birincisi en d~<Tru go
rii§ttir. 

( ... ) 

Sekizinci Mes'ele : Agacm «Ne yalmz doguda ve ne de yalruz bati
da» diye tavsif edilmesinin manas1 konusunda ihtilaf edil.mi§tir. Bu ko
nuda •birc;ok vecih zikredilmi§tir: Birincisi; Hasan der ki: Bu, cennetten 
getirilmi§ olan zeytin agac1d1r. <;unku dunya agac1 olmU§ olsayd1, 
ya doguya veya bat1ya ait bir agac; olacakt1. Bu gori.i§ zay1ftlr. 
<;iinkti Allah Teala misali, insanlanz;1 gozleriyle mti§ahade ettik
leri §eyden vermektedir. Halbuki insanlar, cennet agacuu mi.i§ahade 
etmerni§lerdir. Ikincisi burada kasdolunan agac;, ~am diyarmdaki zey
tin agac1d1r. <;tinkii ~am, dtinyanm orta yeridir. DolaylSiyla ~am'm aga
Cl, ne yalruz doguya ve ne de yalmz batlya ait olarak zikredilebilir. Bu 
da zaJ1ftlr. <;Unku yeryfrztintin kiire bic;iminde oldugunu wyleyenier, 
dogu ve batl diye belirli iki yer tesbit etme~ler her oolgenin kendine 
gore dogusu ve batls1 oldugunu s6ylemi§lerdir. Kaldl ki misal, zeytin 
agacm1 bilen herkese ornek olarak verilrni§tir. Nas1l ~am'da zeytin a.ga
Cl yeti§iyorsa, ba§ka yerde de zeytin agac1 yet~iyor olabilir. trc;tinciisu 
bu agac;larla kapah bir zeytin agac1drr. Binaenaleyh gtine§, ne dogudan 
ne ba:tldan ona isabet etrnez. BaZilan da de~lerdir ki; •bu, yapra~yla 
son derece sanlrm§ olan bir agac;ttr dolayisiyla ister do~ anmda ister 
batl§ arunda olSun gune§in I§lklan ona ula§maz. Ba§tan sona dallanyla 
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yapraklarmm sard1~ zeytin ve nar agac1 gibi bir ag3.\! bulunmaz. Bu 
gorii§ de zay1ftir. Qiinkii maksad zeytinyag1mn parlakllgidlr. Bu ise an
cak zeytinin olgunla.§masiyla elde edilebilir. Bilinen §ekli:yle zeytin, an
cak giine§ gordiigii takdirde olgunla§Ir giine§ ula§mazsa. olgunla§maz. 
DOrdiinciisii, ibn Abbas'm s6ziidiir ki 'buna gore bu ayetten maksad, 
yiiksek dagda veya geni§ sahrada ·beliren agac;tir. Binaenaleyh giine§ 
dogarken de batarken de onun iizerine vurur. ibn Abbas, Said ibn Cii
beyr, Katade bu g6rii§ii serdederlerken, Ferra ve Zeccac da bu gorii§ii 
tercih etmi.§lerdir. Ferra ve Zeccac derler ki; bu ayetin manas1 §Oyledir: 
Bu agac;, ne yalmz ba§ma doguya aittir ne de yalmz ba§ma 'bat1ya ait
tir. Bilakis hem doguya hem de batiya aittir. Bu ifacte; falanca ne yol
cudur ne de mukimdir, ifadesi gibidir. Ki§i eger hem yolculuk yap1yor 
hem de ikamet ediyorsa, ona ne yolcu ne de mukirndir denir. Bu g6rii§ 
tercih edilen g6rii§tiir. Qiinkii agac; boyle bir durumda oldugu takdirde 
yag1 son derece be.rrak olur ve ancak o zaman temsildeki as1l maksad 
biitiiniiyle gerc;ekle§ir ve tamamlan1r. Be§incisi kandil yuvas1 Muham
med (a.s.)in gogsiidiir, cam ise kalbidir, I§Ik da kalbinde olan dindir. 
Dolayisiyla miibarek bir agac;tan yakillr. Bu ifade ((Atamz ibrahim'in 
dinine tabi olun» kavline uygundur. Bu takdirde agac; da Ibrahim (a.s.) 
olur. Sonra ibrahim (a.s.), ne doguya ne bat1ya ait olarak nitelendiril
rni§ yani, ne yahudiler gibi doguya ne de hiristiyanlar gibi bat1ya dogru 
~badet ederdi, sadece Ka'be 'ye dogru namaz kilardl, diye belirtilm~tir. 

Dokuzuncu Mes'ele : Allah Teal11., burada zeytinyag1m «Ate§ degme
se bile nerdeyse yagm kendisi aydmlatacak» diye tavsif etm~tir. Zey
tinyagi halis ve siiziilmii§ olursa, uzaktan baklld1gmda panldad1g1 go
riiliir. Ona ate§ degince aydmllgJ kat kat olur. Mii'minin kalbi de he
men hemen boyledir. Bilgi gelmezden once o, hidayetle am.el eder. Bil
gi dolunca nur iizere nur olup bHgisi artar. Hidayet iizere hidayeti ar
tar. Yahya ibn Selman der ki : Mii'minin kalbi, hak kendisine ac;Iklan
mazdan once hakk1 bilir. Qiinkii o, hakka muvaflktir. I§te Hz. Peygam
berin: Mii'minin ferasetinden korkun; c;iinkii o, Allah'm nuruyla bakar, 
hadisindeki mana da budur. Ka'b el-Ahbar der ki : Buradaki zeytinyagJn
dan maksad Muhammed (a.s .)in nurudur. Yani ; Neredeyse onun nuru 
daha konU§rnadan once insanlara ger~egi a~Iklamaktadir , demektir. 
Dah:hak de der ki: Neredeyse Muhammed (a.s.) vg,hiyden once hikmet
le konu§maktaydi. Nitekim Abdullah ibn Revaha onun ic;in §Oyle de
mi§tir : 

Eger onun ic;in apac;Ik ayetler bulunmasaydi, 
Onun apac;Ik durumu bildirirdi sana haberi. 

(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XX~II . 223-237) . 
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«Allah, goklerin ve yerin nurudur.)) Aslmda nur, gorticti gtictin (ba
sire 'nin) once onu idrak ettigi ve onun vruntas1yla diger gortinenleri al
giladigi bir keyfiyettir. Parlak iki cisimden kesif cisimlere yans1yan 
keyfiyet gibidir. Bu manada nurun Allah i<;in itlakl sahih olmaz. ( ...... ) 
Ya da Allah, goklerin ve yerin nfulandmcisidlf, anlammda olarak kul
lamlabilir. <;tinkti Allah Tealft gokleri ve yeri y1ldizlarla aydmlatm1~t1r. 
Veya bunlardan yans1yan l§Iklarla. Veya melekler ve peygamberlerle. 
Aym zamanda Allah, goklerin ve yerin yoneticisidir. Nitekim Araplar 
yonetimde ileri giden reis i<;in ; kavmin nuru, derler. <;tinkti onun sa
yesinde yollanm bulurlar ve i§lerini gortirler. Veya goklerin ve yerin 
mucidi anlamma gelir. <;unkti nur bizatihi a§ikar ve ba§kasmi ac;1ga 
<;Ikaran bir §eydir. Zuhurun ash vticuddur. Hafanm (gizlenmenin) as
lmm adem oldugu gibi Allah Teala zati ile mevcuddur. Ve kendisinden 
ba§kasmm mucididir. Veya onunla idrak edilen, ya da gok ve yer halkl
nm onunla idrak ettigi anlamma gelir. <;tinkti Nur, idrakin kendisine 
gelip dayan:mas1 noktasmdan benzerlik ifade etmesi nedeniyle, gori.i.cti 
guce (bas1re) il~tigi ic;in ana da itlak olunur. Sonra da basirete daya
mr. <;tinkti basiret, idrak bak1mmdan c;ok daha gti.<;ltidtir. 0, hem ken
dini idrak eder, hem de ktilli ve ctiz'i mevcud ve ma'dUm olan her §eyi 
ictrak eder. Onlarm ic;erisine kadar girer, terkib ve tahlil ~eklinde on
lara htikmtinti icra eder. Kald1 ki 'bu idrakler kendiliginden degildir. 
Aksi t akdirde ondan aynlmamas1 gerekirdi. Oyleyse ona yans1tllan bir 
sebepten kaynaklanmalldlr. t~te bu feyzi veren, Allah Siibhanehu'dur. 
Ya ba§tan kendisi verir veya melekler ve peygamberlerin tavassutu ile 
verir. Bunun ic;in onlara nfular ad1 verilmi§tir. Bu ifadeye ibn Abbas'
tan nakledilen ~u soz <;ok yakla~maktadu : Ayetin manclsl §Oyledir: Gok
lerde ve yerde bulunanlan dogru yola ileten Allah'trr. Burada bulunan
lar Allah'm nfuu ile hidayete ererler. Nlirun goklere ve yere izclfeti ise 
onun aydmllgmm gen~ligine delalet i<;indir. Veya goklerle yerytiztintin 
hissi ve akli nurlan ihata etmesindendi.r. Be§er idraklerinin goklerle ye
ri veya bunlarla alakall olan husU.Slan ve bunlarm delalet ettigi §eyleri 
kavray~taki eksikliklerindendir. O'nun nuru, i<;inde l§lk bulunan bir 
kandil yuvasma benzer. O'nun hayret verici olan nfuunun ozellikleri ise 
§U §ekildedir: Nfuun Allah Teala'ya ait olan zamire i'zafeti mlrun Al
iah'a itlak1mn zahire gC.re clmadl:gma delildir. «Kandil yuvas1 gibidir.» 
Penceresi olmayan kandilin konuldugu oyuk gibidir. «0 c;erag bir SII<;a 
i<;indedir.» Btiytik c;erag bulunur ve etkisi her yere uzamr. Denildi ki 
kandil yuvasl anlamma gelen ( o\.C!ll ) kelimesi; kandilin ortasmdaki 
borudur. Kandil anlamma gelen ( c.L:-.a-11 ) kelimesi ise; yanan fitildir. 
«0 c;erag, bir s1rc;a ic;indedir. » <;erag <.:amdan bir kandildedir. «Sn"<_;a, 

. sanki inci gibi parlayan bir y1ld1zdlr.» l§lk sac;ar, parlakt1r. Parlakllk 
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bakumndan gi~ek gibiclir. Ancak bunun gi~egi inciye mensubtur ... «Gii
ne:§in dogdugu yere de, battlg1 yere de nisbeti olmayan mti.barek bir 
aga\!tan, zeytinden yak1hr. » I~1gm yak1lmasmm b~lang1c1; faydas1 pek 
gok olan zeytin agacmdan tutu:§turmakla olur. Agacm once mti.phem 
olarak belirtilip soma. bereketle vas1flandlnlmas1 soma. da buna 
bedel olarak; zeytin agac1, denmesi o agacm §arum yti.celtmek i~indir ... 
<<Gti.ne§in dogctugu yere de, batt1g1 yere de nisbeti olmayan .. . » Zaman 
zaman iizerine giine~ dii:§er, hatta giin hoyunca gti.ne:§ iizerinden hi~ ek
silmez. Oyle ki seyrek agagh bir yerde veya geni:§ bir golde yeti§en zey- · 
tin agacmm rneyvesi daha olgun ve yag1 daha ozlti. olur. Ya da bu agar; 
ne yeryiiziinti.n i'mar edilmi:§ olan dogusunda, ne de hat1smdadrr. Sactece 
ortasmda yeti§ir ki buras1 ~am'dlr ve ~am'm zeytini zeytinlerin en gti.
zelidir. Veya o ag~ ku:§luk vakti gti.ne§ uzerine sti.rekli dogar ve onu 
yakar; ya da sti.rekli gti.ne§Siz kallr ve olgunl~maz bir aga'¥ degilclir. 
Bu sebeple her ikisinin ortasmdadlr anlarru da verilebilir. Nitekim ha
dis-i ~erif'te; hit; giine:§ olmayan veya sti.rekli gti.ne:§ alan bitki ve aga~
ta hay1r yoktur, denilmi§tir. «Ate§ degmese dahi, neredeyse yagm ken
disi aydmlatacak.» Yani ate§ degrneden de kendiliginden aydmlatlcl 
ozellige sahiptir. Qti.nkti. parlaktrr ve parlakllg1 son derecedeclir. «Nllr U.S
tUne nfudur.» Kat kat nurdur. <;ti.nkti. 1~1gm aydmhgmm fazlala:§masm
da zeytinyagmm an~hg1, kanclilin parlakhg1, kandil kovugunun l:§lgl 
korumas1 sebep olmaktadlr. Temsil anlammda olmak ti.zere baz1 vecih
ler zikredilmi:§tir. 

Birincisi; delruet ettigi konularm apa<;lk olmas1, ihtiva ettigi hida
yetlerin ~1khg1 noktasmdan ayetlerin gosterdigi hidayet yukanda an
latllan l§lk gibidir. Ya da bu ayette, insarun vehimlerin karanhklan ve 
hayallerin zulumatl ile sanll o1Inas1 hasebiyle hidayet grraya benzetil
~tir. ( oK!ll )den once te§lbih edatl alan kaf gelmi.~tir. <;unkti. bu, 
onu ihtiva etmektedir. DolaYJslyla onun ( oLC!.l.l ) e te:§bih edilmesi gii
ne§e te§bihinden daha evlarur. Ya da bu ayet Allah'm nurlandlrmi§ 
old$ mti.'min kalbdeki ma'rifetler ve ilahi grradan kaynaklanan kan
dil nuru anlammdaki bilgiler i<;in temsil edilmi§tir. Nitekim Ubeyy ibn 
Ka'b'm klraetinde bu ayet, mii'minin nurunun misali anlammda 
(0--J.li.J} Y,.) §eklinde okunmaktadlr ki bu da manay1 te'yid eder. Ve
ya bu ayet, Allah'm kullarma lutfetmi:§ oldugu 'be§ duyu giicti.nti. tem
sil etmektedir. Ve diinya hayat1yla ahiret hayat1 da bu be§ alLCl gti.ce 
dayanmaktad1r. Be§ i:lrak vas1tasmdan birincisi; duyu giicti.dti.r ki , 
be§ duyu aracillgiYla duyulan nesneleri idrak eder. ikincisi; hayal gu
cti.diir ki o, duyulardan alman §ekilleri istedi:gi zaman akli giice sun
mak iizere muhafaza eder. U~ti.ncti.sti.; mti.fekkire gti.cti.dti.r ki, akledilen 
§eyleri birle:§tirerek bundan bilinmeyen §eylerin bilgisini 91karmaya ~ -
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h§Ir. Be§incisi; kudsi giic;tiir ki orada peygamberlere, velilere has olan 
melekU.tun esn1n tecelli eder. i§te Allah Teala'nm ((Fakat Biz onu, kul
lanmizdan diledigimizi hidayete erdirdigimiz bir nur klldik» (~ura, 52) 
kavliyle ka~dedilen budur. Y.ukandaki bu be§ §ey, ayette soz konusu 
edileu be~ §eye benzetilmi§tir. Bunlar kandil yuvas1 ( ;;\(ill ) , cam 
( ~~)1) , l ~lk ( c~...all ) . agar;: ( ·~\) ve zeytin yagl ( ..:......,)\)ten 
ibarettir. Yukanda soz konusu edilen duy.ucu giir;: ; kandil yuvasma 
benzer. <;iinkii bunun yeri cyugun i<;idir, on yiizu. ise di§a dogrudur ve 
arka tarafmda bulunam idrak etmez. Onun aydmlatmas1 kendiliginden 
degil ma'kullar vasitasiyladlr. HayaJ giicii, cama benzetilmi§tir. <;evre
den alman idraklerin §ekillerini kabul edip koruyarak saklamas1 ve 
ir;:ine ald1g1 §eylerden ma'kulleri aydmlatmas1 nedeniyle cam gibidir. 
Akledici giir;: ise; l§lk gibidir. ·<;iinkii kiilli idrakleri ve ilahl bilgileri ay
dlnlatmak:tadlr. Miifekkire giicii; bereketlendirilmi~ agar;: gibidir. <;iinkii 
sonsuz meyveler yeti§tirir. Zeytinyagmm elde edildigi zeytini bitiren 
zeytin agac1 ise ; l§lgm ana maddesidir. Cismi ilintilerden soyutlanml§ 
oldugu i<;:in ne §arka mahsust ur, ne de gal'ba mahsustur. Ya da sfuetler 
ile manalar arasmda bulundugu i<;in her iki taraftan da yararlanarak 
her iki tarafa da tasarruf edebilir. Kudsi kuvvet de zeytinyag1 gibidir. 
Sii.zme ve temiz olu§u hasebiyle dii§iinmeksizin, ogrenmeksizin bilgileri 
nerdeyse aydmlatlverecektir. 

Veya bu ayet, kendi basamaklan i<;:erisinde akli giicii temsil etmek
tedir. Ak1l giicii ba§lang1c;ta bilgilerden yoksundu, ancak bilgiyi kabul 
etmeye yetenekli durumda idi. 0, hu haliyle kandil yuvas1 gibidir. Son
ra ciiz 'i ihtisaslar arac1llg1yla zarfui bilgiler onda nakl.§lamr. Oyle ki 
nazari bilgileri elde etmek imkamm saglar. Bu takdirde de cam gibi 
olur. Kendiliginden parlay1c1dlr ve nurlan kabul edicidir. Bu yeredi§ 
eger dii.§iince ve c;abalama wnucu ise zeytin agac1 gibidir. Sadece 
hads ve tahmin yoluyla ise z~ytinyag1 gibidir. Eger kudsi bir kuv
vet sayesinde ise yagm neredeyse kendisi aydmlatacaktlr. <;iinkii vahiy 
ve i1ham melegi ile baglant1 kurmasa bile hemen hemen kendisi 
biliverecektir. Bu kudsi kuvvetin misali ate§'tir. Zira aklllar ate§lerini 
kudsi giic;ten allrlar. Sonra kudsi gii<; ile ilimler irtibat saglar ve diledi
gi zaman istedigi bilgiyi yeniden meydana getirecek duruma gelirse bu
nun misali l§lk gibi olur. Bu bilgiyi yeniden meydana getirdigi zaman 
da nur iizerine nur olur. «Allah , diledigini nuruna kaVU§turur.» Diledi
gini, bu her §eyi delip gec;en l§lgma kavu~turur. <;iinkii sebepler Allah'
m me§iyyetinin gerisindedirler. Oraya sebe_?ler zinciri ula§maz. Sebep
ler ilahi me§iyyetle tamamlamrlar. Allah insanlara misaller verir. 0 
misallerin en basiti hisle kavrananlardan ak1lla kavrananlara gec;mek 
uzere ar;:1klama ve izahlar §eklindedir. tster akllla kavranan olsun, ister 
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hisle kavranan olsun, ister zahir olsun, ister batm olsun Allah, her §eyi 
bilendir. Bu ayette dii§iinenler i~in hem va'd vard1r, hem de azab teh
didi vardlr. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil IV, 397-401). 

Halen de bu hayret dolu ifadeler. aydmllklan ve dogru yolu goste
ren m1r feyazamm tecelli ettirmeye devam ettirmektedir. Bu m1r, bu 
aydmhk biitiin kainati kaplamakta, duygulara uzuvlara inmekte, gizli 
noktalara s1zmakta, en dip noktalara kadar sirayet etmektedir. Ve bu 
nurla biitiin kainat goz allc1 bir aydmllk i~inde yiizmektedir. Her an 
goz ve basiret sa.hipleri bu nurla kar§lla§makta, bu nurla yiiz yiize gel
mektedir. l3u nfu biitiin perdeleri ortadan kal::hrmakta, goniillere §ef
fatllk vermekte,n1hlara kanat germektedir. Her §ey bu u~suz bucaks1z 
feyiz ummanmda yiizmekte, her §ey bu nur denizinde temizlenmekte 
ve her §ey bu nfu ummanmda agirllgmi, yogunlugunu yitirmekte, en
ginlik, parlakllk ,u~mak, Rabba varmak, Rabbi bilmek, Rabla uyu§mak, 
Rabla dost olmak, Rabla sevinmek ve Rabla sevin~ deryasma dalmak 
igin haz1r hale gelmektedir. Ve bir de bak1yoruz ki bu ~evremizdeki ka
inat i~inde bulunan her §eyle birlikte biitiin s1mrlardan ve kay1dlardan 
uzak aydmllk bir alem i~erisinde. Bu aydmllk i~erisinde gok ve yer bir
le§iyor. Canll cansiZ biitiin varllklar sarma§ dola§ oluyor ,uzaklar yak
la§Iyor, ~aglar birbiriyle kucakla§Iyor. Goriilen ve goriilmeyen yan ya
na geliyor, duyulan ve duyulmayan aym goniilde yer ediyor ... 

«Allah goklerin ve ye.rin nurudur.» Goklerin ve yerin ayakta dur
rnasl bu nura baglld1r. Goklerin ve yerin di.izeni bu nur iledir. Bu nur
dur ki goklere ve yere varllk unsuru veriyor. Bu nurdur ki goklere ve 
yere temel kanunlanm tevdi' ediyor. Son zamanlarda insanoglu kendi 
bilgisiyle bu biiyiik ger~egin baz1 yanlanm kavrayabilir gibi oldu. in
sanlarm elinde madde denilen §eylerin atomun par~alanmas1yla hi~ bir 
maddi temeli olmayan I§lk huzmelerinden veya l§lk dalgalarmdan iba
ret oldugu anla§lldL Ve goriildii ki madde diye bir §ey yoktur, sadece 
l§Ik vard1r, nur vard1r, nuraniyet vard1r. Bilindigi gibi bi.r atom birta
kim protonlardan ve elektronlardan meydana gelir. Atom par~alandlgi 
zaman bu elek.'tronlar, notronlar ve protonlar a:sll nur olan I§Ik dalga
lan haline ge~er. i§te ilmin bu biiyi.ik ger~egi kavramasmdan once, hem 
de ~ok once insan gonlii bu ilahi nuru farkediyordu. Parlay1p enginlere 
kanat geren, nurlu ufuklara dogru a~1lan gonilller bu aydmllktan , bu 
§Uadan haberdar idiler. Nitekim Hz. Muhammed Mustafa (s.a . nm 
gonli.i bu nuru biitiin miikemmeliyeti ve §i.imulii ile idrak etmi.§ Taif'
ten dondi.igiinde bu ilahi nur ile co§m'W}, insanlardan elini silkeleyerek 
Rabbma yonelmi§ ve §Oyle demi§tir: «Karanllklan aydmlatt1gm, diinya 
ve ahiret i§lerini yoluna koydugun, yii.zi.iniin nfuuyla Sana Sl~myorum 
Rabbrm.» Aym CO§k.'unlugu mi'rac gecesi de duymU§ ilahi yolculuktan 
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sonra Hz. Ai§e (.r.a.) ona: Rabbm1 gordi.in mi.i? diye sordugu zaman §U 
kar§1hg1 vermi§ti: «Nurdu nas1l gorebilirdim ki onu.» 

Fakat insanogl'llnun hiinyesi, bu varllklar alemini kaplayan sonsuz 
nfuu uzun mi.iddet gormeye mi.i.tehammil degildir. 0 e§Siz ufuklara 
uzun si.i.re uzanma gi.ici.ine malik degildir. i.~te ayet-i kerime bu u~suz 
bucaks1z ufu.klan aydmlarttiktan sonra onu insanlarm mahdut idrakine 
anla§Ilabilir, taluibi bir misalle yakla§t1rmak istiyor: 

«O 'nun nuru, i~inde ~erag bulunan bir kandil yuvasma benzer. 0 
I§lk bir cam i\!indedir . Cam ise inci gibi parlayan bir yildiziir sanki. Gi.i
ne§in dogdugu yere de nisbeti olmayan mi.ibarek bir aga~tan, zeytinden 
tutu§turulup yak11lr. Ate§ degmese dahi nerdeyse yagm kendisi aydm
latacak. Nur i.isti.ine nurdur.» 

Bu bir misaldir. Smirsiz olam mahdut ve smll:h olan insan idraki
ne yakla§t irmak istemektedir. Bir bak1ma ash kavramaktan aciz olan 
bir varhga ki.i\!i.ik hir model \!izip anlatmak. gibidir. Bu, insan idrakine 
ufuklanm gormekten uzakll~m anlamaktan aciz olan klsa, Cillz ve gi.i~
si.iz be§er idrakine onun otesindeki nurun maruyetini ka.vratmak i~in 
yakla§Ik olarak anlatllan bir rnisaldir. 

Goklerin ve yerin derinliklerinden geraga ge\!iliyor. Metinde ge~en 
( o\52J.I ) l<:elimesi, penceresi bulunmayan duvardaki ki.i\!i.ik bir oyuk
tur ki oraya \!erag konur ve ora yanan ~eragm 1§1gm1 toplar, birle§ti
rir, daha parlak ve iaha kuvvetli §ekilde aksettirir. «Onun nuru, i~inde 
9erag bulunan bir kandil yuvasma benzer. » «0 I§Ik bir cam i~indedir.» 
Bu cam onu ri.izgardan korur, I§Igim daha da parlat1r, aydmhg1m daha 
da arttlilr... «Cam . ise inci gibi parlayan bir y1ldlz sanki.» 0 bizatihi 
§effaftrr, parlaktir, aydmllk doludur. Goz a1Ic1dlr .. . t~te burada ger~ekle . 
misal aym noktada birle§iyor. As1l ornekle ni.imune alan ornek bir ara
ya geliyor. Ki.i9i.ik camdan bi.iyi.ik y1ldiz haline doni.i§i.iyor ve ooylece o 
noktadaki di.i§i.ince basit bir mcdel olmaktan ileri ge\!erek asll gosteril
mek istenen noktaya yakla§tmhyor. Ayet-i kerime ·bu klsac1k temastan 
sonra ~eraga, yani moiele yeniden dcni.iyor ve buyuruyor ki: 

«Mi.ibarek bir aga~tan zeytinden tutU§turulup yakllrr.» Zeytin ya
gmm yanmasiyla elde edilen l§lk, b'U, ayetin hitab ettigi insanlann bil
dikleri en parlak I§Ik idi. Fakat bu ornegin se9ili§inde, bu husus tek ba
§illa ana unsuru te§kil etmez. Aynca bu mi.ibarek agacm verdigi bir kud
siyet havas1 var ki onemle bunun i.izerinde duruluyor. Evet Tllr-i Sina'
daki mukaddes vadinin izlenimini. TU.r-i S.ina Arabistan'a en yakm olan 
zeytin yet~en bir yerdir. Kur'an-1 Kerim'de bu noktaya pek \!Qk kereler 
~aret edilir. Ve bu nokta i.izerinde durulur. Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
§Oyle buyuruluyor: <<TUr-i Sina'da ~Ikan bir aga~ . » · Bilindigi gibi zeytin 
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agac1 c;ok verimli bir agac;t1r. Hem de c;ok y~ar. Yagrndan, odunundan, 
meyvesinden ve yapragmdan istifade edilir . 

. Bir kere daha bu ayet-i kerime bu ornegin ash alan biiyiik gerc;egi 
hat1rlatmak ic;in kiic;iik modelden aslma doniiyor. Hem bu agac;, oldum 
olas1ya bir agac; degildir. Yeri ve yonii yoktur. S1rf anla§Ilabilir hale ge
tirmek ic;in veril~ bir misaJjir: «Gtine§in dogdugu yere de batt1~ ye
re de nisbeti olmayan» Onun yag1, bilinen goriilen zeytin yaglarmdan 
degildir. Bir ba§ka yagdu bu. Qok garip, bu acayib bir yag: «Ate§ gor
mese dahi nerdeyse yagrn kendisi aydmlatacak.» Oyle §effaf, oyle aydm
hk ki yagrn kendisi yanmadan bile aydmlatacak durumda. ((Ate§ deg
mese dahi. Nur iistiine m1rdur.» Ve boylece biz neticede yine o engin, 
o derin nur ummamna dalml§ bulunuyoruz. 

Goklerin ve yerin karanllklanm aydmlatan bir nurdur bu. Mana
sim, mahiyetini ve derinli<gini kavrayamadiglffilZ bir nurdur bu. Bu nu
ru kavramak ve derinligine muttali' olmak ic;in c;Irpimyor duruyor in
sanoglu: <<Allah diledigini nfuuna kavu~turur. » Gonliinii m1ra ac;anlar 
o nuru goriirler. Zira bu nur goklere ve yerlere yay1lnn§tlr. Goklerden 
ve yerden co§ar. Goklerden ve yerden durmadan fl§kmr. Bitmek nedir 
bilmez, tiikenmek nedir bilmez, tutulmak nedir kabul etmez, gizlenmek 
nedir bilmez. Bir goniil nereye yonelirse yonelsin, o nuru goriir. Bir 
§a§km nerede olursa olsun o nuru goriince dogru yolu bulur. Bir kalb 
nerede o nura baglarursa Allah'a va.:nl olur ... 

Allah'm nurunu zihinlere yakla§tumak ic;in verilmi§ bir misaldir 
bu. Zira 0 be§erin takatmm nereye kadar varacagrn1 en iyi bilendir. 

((Allah insanlara misaller verir. Ve Allah her §eyi bilir.» Bu engin 
nur, gokleri ve yeri kaplayan, gokten ve yerden co§an bu bitmez tiiken
mez nfu goniillerin Allah'a ula§tlg1, Allah'1 gordiigii, Allah'1 hatlrlad1g:t, 
Allah'tan korktugu ve hayatm biitiin aldatlc1hklarmdan s1ynlarak ken
disini Allah'a adadlg1 Allah'm evlerin~e ortay::t c;1kar goziikiir. (Seyyid 
Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, x .. 436-440). 

---ooo---
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36 - 0 evlerde ki, Allah onlann yuceltilmesine ve ic;
lerinde kendisinin ad1n1n an1lmas1na izin vermi~tir. Onlar 
da sabah ak~am O'nu tesbih ederler. 

37 - Oyle erler ki; ne ticaret, ne al1~-veri~ onlan Allah' I 
zikretmekten, namaz k1lmaktan ve zekat vermekten ah
koymaz. Onlar gonullerin ve gozlerin donecegi gunden 
korkarlar. 

·38 - Alla:h, onlan i~ledikleri amellerin en guzeliyle 
muka.fatlandiracak, onlara lutfunu fazlas1yla verecektir. 
Ve Allah diledigini hesabs1z ~ekil<le nz1klanchnr. 

Allah'm Admm Amldigi Ma 'bedler 

Allah Tealll mi.i'minin kalbi ile ondaki hidayet ve ilme kandil gibi 
olan, tertemiz bir zeytinyagmdan tutw~turulup yak1lan tertemiz bir cam 
ic;:indeki c;:erag1 misal verdikten sonra bu kalbin yeri olan mescidleri 
zikreder. 0 mescidler ki yeryi.izi.inde Allah'a en sevgili olan yerlerdir. Bu
ralar ic;:inde Allah'a ibadet olunan ve Allah'm birlendigi Allah'm evle
ridir. ~oyle buyurur: ((0 evlerdeki, Allah onlarm yi.iceltilmesine ve ic;:le
rinde kendisinin admm amlmasma izin vermi§tir .)) Allah Teala bura
larm yi.iceltilmesini, pislikten, bO§ sozlerden, oraya yara§mayan s6z ve 
fiillerden temizlenme.sini emretmi§tir. Nitekim bu ayet-i kerime hakkm
da Ali ibn Ebu Talha'nm rivayetine gore, ibn Abbas §Oyle demi§tir: Al
lah Teala buralarda bo§ sozi.i yasaklaml§tlr. ikrime, Ebu Salih, Dahhak, 
Nafi' ibn Ci.ibeyr, Ebu Bekr ibn Si.ileyman ibn Ebu Hasme, Si.ifyan 
ibn Hi.iseyn ve diger tefsir alimleri de boyle s oylemi§tir. Katade de §Oyle 
diyor: Bunlar Allah Teala 'nm in§asmi ve yi.iceltilmesini, ma'mur kllm
malanm ve temizlenmelerini emretmi§ oldugu mescidlerdir. Bize anla
tlldlgma gore; Ka'b (el-Ahbar) §Oyle dermi§: Tevrat 'da §oyle yaz11l idi: 
cc~iiphesiz ki yeryi.izi.inde benim evlerim mescidlerdir. Kim gi.izelce ab
dest alu, sonra beni evimde ziyaret ederse elbette ben ona ikramda bu
lunurum. Ziyaret edilene, kendisini ziyaret edene ikramda bulunmas1 
bir haktlr.)) Ka'b 'm bu sozi.ini.i Abdurrahman ibn Ebu Hatim Tefsir'inde 
zikretmektedir. Mescidlerin in§asl, onlara hi.irmet ve ta 'zimde bulunul
rnasl, giizel kokularla kokulanmas1 hakkmda bir c;:ok ha:disler varid ol
mU§tur. Bunun ic;:in ba§h ba§ma onlarm zikredilecegi bir yer vard1r ve 
ben, bu konuda mi.istakil bir ci.iz ' kaleme ald1m. Hamd ve minnet Al
lah'adlr. Ancak Allah 'm yardlnnyla ve Allah dilerse burada bunlarm 
bir kiSnnm zikredecegiz. Gi.ivenimiz ve tevekki.ili.imi.iz Allah'adlr: 

Mi.i'minlerin emiri Osman i,bn Affan (r.a.)dan rivayete gore ; o, Al-
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lah Rasulii (s.a.)nii §Oyle buyururken i§itmi§: Kim, Allah nzasm1 dile
yerek bir mescid in~a ederse; Allah Teala onun ic;in onun bir mislini 
cennette bina eder. Hadisi Buhari ve Miislim Sahih'lerinde tahric et
mi§lerdir. ibn Mace'nin Hz. Orner ibn Hattab (r.a.)dan rivayetinde Al
lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Kim ic;inde Allah'm isminin am
laca:gl bir mescid bina ederse, Allah Teala onun ic;in cennette bir ev bi
na eder. Bu hadisin bir benzeri Nesei'de Amr ibn Anbese'den rivayetle 
mevcuddur. Bu konuda hadisler gerc;ekten pek c;oktur. Hz. Ai:§ (r.a.)den 
rivayette o, §byle demi.~tir : Allah rasulii (s.a .) mahallelerde mescidler 
in§a edilmesini, temizlenip gti:zel kokularla kokulanmasm1 emretti. Ha
disi imam Ahmed ve Nesei dl§mda Siinen sahipleri rivayet etmi§lerdir. 
Bu hadisin bir benzeri Semure ibn Ciindeb'den rivayetle imam Ahmed 
ve Ebu Davud tarafmdan rivayet edilmektedir. Buhari der ki: Hz. Orner 
~.Oyle dedi: in:sanlar ic;in onlan ortiip muhafaza edecek bir §ey (mescid) 
in§B. et. Onu klrrruz1ya veya sanya ·baya;maktan sakm ki insanlan fit
neye dii§fumeyesin. ibn Ma.ce'nin Hz. Omer'den rivayetine gore Allah 
R.asillii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Mescidlerini siislemedikc;e bir kavmin 
ameli asla kotii olmaz. Hadisin isnadmda zay1fhk vard1r. Ebu Davud '1.m 
ibn Abbas (r.a.)tan rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Mescidleri yiiksek ve muhte§em yapmakla emrolunmad1m. ibn Abbas 
§6yle diyor: Siz onlan yahudi ve huistiyanlarm siisledikleri gibi mutla
ka siisleyeceksiniz. Enes (r.a.)den rivayette Allah Rasulii (a.s.) §Oyle 
buyuruyor: !nsanlar mescidler konusunda birbirleriyle yan§ucasma 
cviinmedikc;e k1yamet kopmaz. Hadisi imam Ahmed ile Tirmizi dl§lnda
ki Siinen sahipleri rivayet etmi§tir. Biireyre'den rivayete gore bir adam 
mescidde yiiksek sesle bagmp: Benim kurruz1 devemi kim bulup bana 
haber verecek? demi§ti. Hz. Peygamber (s.a.): Bulamayasm, mescidler 
ancak bina edildikleri §ey (ibactet etmek) ic;indir. Buyurdu. IDtdisi Mus
lim rivayet etmi§tir. Amr ibn ~uayb'm ba;basmdan, onun da dedesinden 
rivayete gore; o, §oyle demi§: Allah Rasulii (s.a.) mes.cidlerde ahp sat
rna ve ka~1hkh atl§malar §eklinde §iirler okumay1 yasakladl. Hadisi 
imam Ahmed ve Siinen sahipleri rivayet ederken, Tirmizi hasen oldu
gunu belirtmi§tir. Ebu Hiireyre'den rivayette Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurmu§: Mescidde all§-veri§ yapan birini gordiigtintiz zaman: Allah 
ticaretini kazanc;ll k1lmasm deyiniz. Mescidde yitigini ta'rif edip aran
masrnl isteyen birini gordiiguntizde de: Allah onu sana geri c;e'virmesin 
deyiniz. Hadisi rivayet eden Tirmizi hasen, garib oldugunu soyler. ibn 
Mace ve ba§kalarmm ibn Omer'den merfu' olarak rivayet ettikleri bir 
hadiste §oyle buyrulur: ~u huylar mescide yara§maz: Mescid yol edi
nilmez, orada silah c;ekilmez, yay gerilmez, oklar doktilmez, yay1lmaz, 
oradan c;ig et gec;irilmez, orada hadd, k1sas uygulanmaz, c;af§l edinilmez 
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Vasile ibn Eska'dan onun da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetinde §Oyle 
buyrulm~tur : QocuklarmiZI, delilerinizi, all~-ve~lerinizi, husumetleri
nizi, seslerinizi yiikseltmeyi, cezalanruz1 uygulamay1, kill~lanruz1 ~ek
meyi mescidlerinizden uzak tutunuz. Onlarm kapllannda temizlenme 
yerleri edinin ve cum'alan onlan giizel kokularla kokulaym. Hadisi ibn 
Mace de rivayet etrnekle birlikte her iki hadisin de isnadmda zaJifllk 
vard1r. 

Bu hadiste: «Yol edinilmez» buyrulmaktadrr. Alimlerden bazlSl 
mescidden ge~ecek geni§ bir yer ve a~1kllk bulunmas1 durumunda ve 
ihtiya~ halinde ge~ilmesi d~mda ge«;meyi mekrlih gfum~lerdir. Bir ha
berde §i:iyle buyrulur: Mescidde namaz k1lmaks1zm mescid:den ge~en ki· 
§iye melekler §a§ar. Hadiste : Onu:ia silfili «;ekilmez, yay gerilmez ve ok
lar sa«;lllp dokiilmez, buyrulmas1, orada namaz k1lanlarm «;oklugundan 
dolaJI bunlann insanlardan bazlSlna isabet edecegi korkusuylad1r. . Bu 
sebeple Allah Rasulii (s.a.) (elinde) oklarla ge«;en birisine, kimseye 
eziyet vermemesi i~in oklarm demir k1slffilanm kapatmasm1, ortmesini 
emretmi§tir. Nitekim bu sahih bir had.iste belirtilmi§tir. Qig etin g~i
rilmesinin yasaklanmas1 ise ondan kan damlamasmdan korlruldugun
dandlr. Nitekim mescidi kirletmekten korktugu takdirde haJ!Zll kadl
nm mescidden ge«;mesi de yasaklanml§tlr. Aym §ekilde orada hadd (ce
za) veya k1sas uygulanmamas1 da yine vurulan veya kesilenden mes
cidde bir pislik meydana getirileceginden korkulmasmdandlr. Mescidle
rin 9ar§1 edinilmemesi emri de, daha once ge9en mescidde all§-veri§- ya
sagmdan dolay1d1r. Mescid , sadece Allah'1 anmak ve namaz i«;in in§a 
olunmu§tur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) , mescidin bir klyiSmda kti
«;tik abdest bozan bir bedeviye: Mescidler bunun i«;in bina olunmaml§
tir ; ancak Allah'1 anmak ve orada namaz k1lmak i9in. in~a olunmu§lar
dlr, buyurmu§ sonra bir kova su getirilerek onun abdest bozdugu yere 
doktilmesini emretmi§tir. Biraz once verdigimiz ikinci had.iste ise: Qo
cuklarmiZl mescidden uzak tutun, buyrulmaktad1r. Zira onlar mescid· 
de oynarlar ve mescidler onlarm oynamasma uygun yerler degildir. Hz. 
Orner ibn Hattab (r.a.) mescid:l.e oynayan «;ocuklan gordtigti zaman on
Ian kam91S1yla dover, ak§amdan sonra mescidi kontrol ederek orada 
kimseyi birakmazml§. Delilerin mescidlerden u:zakla§tmlmasl, onlarm 
aklllarmm zay1fllg1 · ve insanlarm onlarla alay etmeleri sebebiyledir. Bu, 
mescidde eglenceye sebe~ olur. Aynca onlarm mescidi kirletmeleri ve 
benzeri durumlardan da korkulur. Orada al~-veri§ yapllmamas1 (gerek
liligi) daha once ge9mi§ti. Mescidlerden husumetlerin uzak tutulmas1yla 
orada hakem kar§Isma 91k1p htikiim isteme ve htiktim verme kasdedil
mektedir. Bu sebeple alimlerden ~ogu, hakimin htiktim vermek iizere 
mescidde dikilmeyecegini, mescidden ba§ka bir yerde olacagm1 belirtmi~-
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Ierdir. Zira bunda (mescidde hiiktim vermek iizere durmada) mescide 
uygun dii§rrieyen bagmp ~ag1rma, ~eki§me ve husfunetler ~oktur. Bu
nun i~indir ki bundan sonra seslerin yiikseltilmesi de zikredilmi§tir. Bu
hari der ki: Bize Ali ibn Abdullah'm. .. . Said ibn Yezid el-Kind.i'den ri
vayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Mescidde dikiliyordum birisi bana kii
~iik bir ~ak1I ta§I a ttl. Baktrm ki (bana ~akll ta§ml a tan) Orner ibn Hat
tab imi.§. Git ve §U ikisini bana getir, dedi. ikisini ona getirdim de: Siz 
kimsiniz? -veya ikiniz nerdesiniz?-- diye sordu. Onlar: Taif halkmda
mz, dediler. Hz. Orner §6yle dedi: ~ayet bu iilke ahalisinden olmtl.} ol
saydimz mutlaka sizj incitirdim. Allah Rasillii (s.a.)niin mescidinde ses
lerinizi yiikseltiyorsunuz. Nesei der ki: Bize .Siiveyd ibn Nasr'm ... ibm
him ibn Abdurrahman ibn Avf'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: 
Hz. Orner mescidde birinin sesini il}itti de. Sen nerede oldugunu biliyor 
musun? dedi. Bu haber de sahihtir. Mescidlerde haddlerin uygulanmas1 
ve klll~Iann ~ekilmesi konusu biraz once ge~mi§ti. Mescidlerin kapila
rmda temi'zlenme yerleri edininiz, emriyle ihtiya\!larm giderilmesi ve 
abdest almmasmda kullamlacak tuvaletler kasdedilmektedir. Allah Ra
sulii (s.a.)niin mescidinin yakmmda su aldlklan, ic;tikleri, temizlendik
leri, abdest ald1klan ve benzeri §ekillerde i.SttHade ettikleri kuyular var
dl. Cum'a giinleri onlan giizel kokularla kokulaytmz, emriyle o giinler
de ~ok insanm toplanmas1 sebebiyle cum'a giinlerinde mescidlerin ko
kulandmlmasl kasdedilmektedir. Hafiz Ebu Ya'Ia el-Mavsili'nin Ubey
dullah kanallyla ... ibn Omer'den rivayetine gore Hz. Orner her cum'a 
Allah Rasulii (s.a.)niin mescidini giizel kokularla kolrularrm§. Bu ha
berin isnad1 hasen olup zaran yoktur. En dogl"USunu Allah bilii. 

Buhari ve Miislim'in Sahihlerinde Allah Rasulii (s.a.)nden rivaye
te gore §6yle 'buyurmU§tur: Ki§inin cemaatla namaz1 evinde ve ~ar§ISm
da k1ld1g1 namazmdan yirmi be§ derece daha iistiindiir. Zira o giizelce 
a'bdest ahp mescide ~lktlgmda onu evinden mescide ancak namaz ~Ikar
maktadlr. Attig1 her adlmda onun derecesi bir dereceye yiikseltilir, onun 
bir hatas1 indirilir, (affolunur) . Namaz klld1~ zaman namaz klld1g1 yer
de oldugu siirece melekler ona dua eder ve : Ey Allah'Im, ona bereketini 
bah§eyle, ey Allah'Im ona rahmet eyle, ederler. Namazi bekledigi siiTe.ce 
o namazdadlr. Darekutni'de mevcud olan merfu' bir hadiste: Mescide 
koiiL}u olan i<;in mescidde olam dl§mda namaz yoktur, buyrulur. Sii
nen'Ierdeki bir hadiste ise §Oyle denilmektedir: Karanhklarda mescidle
re yiiriiyerek ,gidenleri k1yamet giinii tam bir nur ile miijdele. 

Mesci:de girenin, girmeye sag ayag1 ile 'ba§lamas1 miistehiU:xhr. Bu
hari'nin Sahih'inde Abdullah ibn Amr (r.a.)dan, onun da Allah Rasillii 
(s.a.)nden rivayetine gore Allah Raswii mescide girdigi zaman: Ta§lan-

Tefsir, C : XI; F . 372 
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UU§ §eytandan Yuce Allah 'a , Kerim yiiziine ve Kadim saltanatJ.na slgl
runm, diye dua ederdi. Bu kadar m1? decliler ve evet, 'buyurdu. Bu ha
dise istina.den mescide girenin bOyle demesi de miistehabdlr. Bunu soy
ledigi zaman §eytan: Gunun geri kalan klsnunda benden muhafaza 
olundu, der~. Muslim'in kencli isnad1 ile Ebu Hiimeyd'den -veya Ebu 
Esid'den- rivayetinde Allah Rasulu (s.a.) §Oyle l:YuyurmU§: .Sizden bi
risi mescide girdigi zaman: Ey Allah'rm, rahmetinin kap1lanru bana ~. 
desin. Q1ktl:g1 zaman da: Ey Allah'rm, Senden ihsamru dilerim, desin. 
Hadisi Nesei de Ebu Humeyd ve ·Elm Esid'den, onlar da Hz. Peygamber 
(s.a.)den rivayet etnti.§lerdir .Elm Hiireyre (r.a.)den rivayete gore Allah 
Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Siz<ien birisi mescide girdigi zaman 
peygamber (s.a.)e selllm versin ve: Ey Allah'1m, rahmetinin kap1lanm 
bana a<;, desin. Qlktlgr zaman da Peygamber (s.a.)e selam versin ve: Ey 
Allaih'rm, beni ta§lannn§ §eytandan koru, desin. Hadisi ibn Mace ile 
Sahih'lerinde ibn Huzeyme ve ibn Hibba.n rivayet ederler. imam Ahmed 
der ki : Bize ismail ibn ibrahim'in ... Allah Rasulu (s.a.)nii.n kiZl Fatl
ma'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Allah Rasulu (s.a.) mescide 
girdigi zaman Muhammed 'e salat ve selamda bulunur sonra: Ey Allah'
l'm, benim gii.n8.h1m1 bagi§la, rahmetinin kap1lanru bana a<;, derdi. Qlk
tlgl zaman da Muhammed'e salat ve selamdan sonra: Ey Allah'rm, gii
n8hlanml bagl§la ve ihsarumn kap1lanm bana a<;, derdi. Hadisi Tirmi
zi ve ibn Mace rivayet ediyorlar. Tirmizi der ki: Bu, hasen bir hadistir. 
isnaru muttas11 degildir. Zira Hz. Huseyn'in k1z1 Fatima es-Sugra, Fa
trma el-Kubra'ya yeti§memi§tir. Bizim burada verdigimiz ve uzunlugun
dan dolayr zikretmedigimiz bu konuda varid olmu§ hadislerin hepsi Al
lah Teala'nm: «0 evlerde ki , Allah onlann yiice tutulmasma .. . izin ver
~tir.» ayetinin hukmu i<;ine girmektedir. Allah Teala'mn: «Ve i<;lerin
de kendisinin admm an1lmasma izin vermi§tir ... )) ayeti §U a.yetler gibi
dir: «EY Ademogullan, her mescidin yanmda zinetlerinizi alm.» (A'raf, 
31), <<Her secde yerinde yiizlerinizi O'na dOo<Trultun. Ve dinde ancak ken
disine muhlisler olarak yalvann.» (A'rat, 29) , «Muhakkak ki mescid
ler Allah i<;indir. Oyleyse Allah ile beraber ba§kasma <;ag!IIDaym.» 
(Cinro 18) . ibn Abbas burada, Allah'm admm amlmas1yla Allah'm ki
tabmm okunmasmm kasdedildigini soyler. 

«Onlar da sabah l\k§am O'nu tesbih ederler. » ( ... ) ibn Abbas'tan ri
vayetle Said ibn Cubeyr, Kur'an 'dll:ki her tesbihin namaz anlamma kul
lamldi·giru sayler: Yine ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ayet
telCi ( J.llll ) kelimesiyle sabah namazmm ; ( JL,,/~1 1 ) kelimesiyle ikin
di namazmm kasdeQ.ildigini soylemi§tir. Bu ikisi Allah Teala'nm ilk 
olarak farz k1ldlg1 namazlardm· DolaylSlyla bu i}risini zikretmeyi ve kul
lanna bu ikisini hatirlatmay1 istemi§tir. Hasan ve DahhAk da <:Onlar 
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da sabah ak§~ O'nu tesbih ederler.» ayetinde namazm kasdedildigini 
s0ylem~lerdir. ( ... ) 

Allah Teala:nm: «Oyle erler ki ... » buyurmas1 onlarm yuce him
rnetlerine, yiice niyyet ve azimlerini i§aret etmektir. Nitekim onlar bu
nunla yeryiiziinde Allah'm evleri, Allah'a ibactet edilen, §iikrolunan, 
O'nun tenzih edilip birlendigi yerler olan mescidleri 90k9a i'mar eden
ler olmU§lardlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §.oyle <buyrulmakta
dir: «Mii'minlerden oyle erler vardlr ki, Allah'a verdikleri ahde sadakat 
g6stermi§lerdir.>> (Ahzab, 23). Kadmlara gelince; Ebu Davud'un Abdul
lah ibn Mes'ud'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayet etm~ ol
dugu ve Allah Rasulii (s.a.)niin: Kadmm evindeki namaz1 octa.Smctaki 
namazmdan, yiikliigiindeki na.rna.zi da evindeki namazmdan daha fazi
letlidir, buyurdugu hadis geregince, onlarm evlerindeki namazlan ken
dileri i9in en faziletli olan namazdlr. imam Ahmed der ki: Bize Yahya 
ibn Gaylan'm ... Urnmii Seleme (r.a.)den, onun da Allah Rasillii, (s.a.) 
nden rivayetinde §oyle buyunnu§: Kadmlarm mescidlerinin en hayirll
si, evlerinin derinliklerinde olamd1r. Yine imam Ahmed'in Harun ka
nallyla ... Ebu Humeyd el-Saidi'nin harum1 Ummii Hrumeyd'den rivaye
tine gore; o, Hz. Peygamber (s.a.) e gelip: Ey Allah'm el9isi, §iiphesiz ben 
seninle beraber namaz kllmay1 seviyorum, d~ti. Allah Rasillii (s.a.): 
Ben biliyorum ki sen, benimle beraber namaz1 seviyorsun. Ancak senin 
evindeki namazm odandakinden, o:::l.andaki namazm bOlgenden, evin 
9evresindekinden, bolgendeki namazm kavminin mescidindekinden, kav
minin mescidindeki namazm da benim mescidimdeki namazmdan daha 
hayulldlr, buyurdu ve onun emri ile evlerinin (evindeki odalarmm) en 
uzak vel~ olamnda onun i~in bir namaz k1lma yeri haz1rland1. Ummii 
Humeyd Allah'a ka~uncaya kadar orada namaz kllardl. Bu hadisi 
tahric etmemi§lerdir. Bununla birlikte herhangi bir zinetini veya gti:zel 
kokusunu izhar etmek sfuetiyle erkeklerden kimseye eziyet vermemesi 
§artlyla kadmlarm erkekler cemaatmda haZir bulunmalan caizdir. Ni
tekim Buhan ve Miislim'in 'Sahih'lerinde Abdullah ibn Omer'den riva
yet edildigine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Allah'm ca
riyelerini (kadmlan) Allah'm mescidlerinden allkoymaym. Hadisi Bu
hari ve Muslim rivayet ederler. Ahmed ve Ebu Davud'daki bir rivayet
te: Ancak evleri kendileri i9in daha haYirlldir,ifactesi vard1r. Ba§ka bir 
rivayette ise: Kokulanmanu~ olduklan halde 9lksmlar, buyrulmU§tJU.r. 
Miislim'in Sahih'inde hm Mes'ud'un hamllli Zeyneb'den rivayetle mev
cud oldugruna gore; o, §oyle dern.i§: Allah Rasulii (s.a.) bize: Sizden bi
risi mescidde haZir bulundugu takdirde koku siiriinmesin, buyurdu. Bu
hari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hz. Ai§e (r.a.)den rivayet edildigme 
gore; o, §Oyle demi§tir: Mii'minlerin kadmlan Allah Rasulii (s.a .) ile 
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birlikte sabah namaz:mda haz1r bulunurlar, sonra b~larmdan ~g1 or
tiilii olarak donerlerdi de, alaca karanhktan tarunmazlardl. Yine Buhari 
ve Mtislim'in Sahlhlerinde Hz. Ai.§e'den rivayete gore; o, §Oyle demi§tir: 
~yet Allah Rasulii (s.a.) kadmlann sonradan ihdas ettiklerini gormii~ 
olsaydl, israilogullannm kadmlarmm men'edildigi gibi onlan mescid
lerden allkayard1. 

Allah Teala'run: ((Oyle erler ki; ne ticaret, ne ah§-veri§ onlan Al
lah't zikretmekten allkoymaz.>> kavli §U ayetleri gibidir: «Ey iman eden
ler, mallanmz ve <;ocuklanruz, sizi Allah'1 anmaktan ahkoymasm. Kim 
bunu yaparsa, i.§te onlar, hiisrana ugrayanlarm ta kendileridir.» (Mii
natiklln, 9), ccEy iman edenler, cum'a giinii namaz i<;in <;agnldlgmtz za
man, hemen Allah'm zikrine ko~un ve al~-veri.§i btrakm. Bilirseniz bu, 
sizin i<;in daha hayulldtr.» (Cum'a, 9). Allah Teala burada mealen §Oy
le buyurrnaktar.hr: Diinya, diinyanm siis ve zineti, ah§-veri.§in v:e kazan
Clrun lezzeti, onlan kendilerinin yaratiCISI ve nz1k vericisi olan Rabla
rmi anmaktan m~ul edip ahkoymaz. Onlar Allah'm katmda olanla
rm ,kendileri i<;in ellerinde olanlardan daha faydah oldugunu ibilirler. 
Zira onlarm yanmdakiler tiikenir, Allah'm katmdakiler ise bakidir. Bu 
sebeple ~oyle 'buyuruyor: ((Ne ticaret, ne ah§-veri§ onlan Allah'1 zikret
mekten, namaz ktlmaktan ve zekat vermekten ahkoymaz. (Onlar Allah'a 
itaat1, Allah'm murad buyurdugunru ve O'nun sevgisini kendi maksad 
ve sevgilerinin online g~irirler.) » Hii§eym'in Seyyar'dan, onun da ibn 
Mes'ud'dari riva.yetine gore o, namaz i<;in <;agnl'dlgmda sat11Ik mallanru 
brraktp namaza kalkan <;ar§I halkmdan bir grubu g6riip §oyle dem~: 
Bunlar Allah Teala'run kitabmda: «Oyle erler ki; ne ticaret, ne all§-ve
ri.§ onlan Allah'I zikretmekten ahkoymaz.» buyurduklanndandlr. Amr 
ibn Dinar'm Salim'den, onun da Abdullah ibn Orner (r.a.)den rivaye
tine gore; o, <;ar§Ida iken namaz i<;in kamet getirilmi§, (<;ar~I esnaf1) 
dii.kkanlanm kapatip mescide girm.i.§ler. ibn Orner: <<Oyle erler ki; ne 
ticaret, ne all§-veri§ onlar1 Allah'1 zikretmekten allkoymaz.» ayeti onlar 
hakkmda nazi! oldu, demi§. ibn Omer'in bru s6ziinii ibn Ebu Hatim ve 
lbn Cerir rivayet ediyorlar. ibn Ebu Hatim'in, babasi kanahyla ... Ebu 
Deroa (r.a.)dan rivayetinde o, §(lyle demi.§tir: ~u seki iizerinde durup 
ticaret yaptyorum ve her giin ii<; yiiz dinar kazan1yor:um. Her giin de 
mescidde namazda haz1r bulunruyorum. ~iiphesiz 1ben: Bu helaldir de-
miyorum. Fakat ben Allah Teala'run haklarmda: ((Oyle erler ki; ne ti
caret, ne ah~-veri~ onlan Allah'I zikretmekten ahkoymaz.» •buyurdukla
rmdan olmaYI istiyorum. Amr ibn Dinar elA'ver .anlatiyor: Mescide gi
rerken 'Balim ibn Abdullah ile beraberdim. Medine <;ar§lSma ugrad1k. 
(Qar§l esnafl) namaza kalkrm§lar ve e§yalarmm iizerini ortmii§lerdi. 
saum yanlarmda kimsenin olrna.d.lgt e~yalara bakt1 ve: «Oyle erler ki; 
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ne ticaret, ne ah§-ver~ onlan Allah'1 zikretmekten ahkoymaz.'» !yetini 
okuyup: i§te onlar bunlardrr, dedi. Said ibn Ebu Hasan ve Dahh.!k der
ler ki: Ticaret ve all§-veri.§ onlan namaza vaktinde gelmekten ahkoy
maz. Matar el-Varrak da §6yle de~§tir: Onlar, all§-veri§ yaparlard1. Fa
kat onlardan birisi ezaru i§ittiginde terazisi elinde bile olsa hemen yere 
indirir, elinden brrakrr ve namaza yonelirdi. ibn .A:bbas'tan riva.yetle Ali 
ibn Ebu Talha «Ne ticaret, ne ah§-veri§ onlan Allah'I zikretmekten ah
koymaz.» ayetinde farz namazlann kasdedildigini ooyler. Rabi' ibn Enes 
ve Mukatil ibn Hayyan da bOyle soyle~tir. Siiddi ise burada cemaatla 
kllman namazm kasdedildigini soyler. Mukatil ibn Hayyan der ki: Bun
lar kendilerini namazda haz1r bulunmaktan, Allah Teala'nm kendilerine 
emrettigi §ekilde ed! etmekten, vakitlerine rivayetten ve Allah'm mu-
h!fazasmi istediklerini yerine getirmekten ahkoymaz.- · 

«Onlar goniillerin ve gozlerin (gorecekleri korkunun §iddet ve aza
metinden deh§etle) donecegi giin (k1yamet giinii)nden korkarlar.» Ba§
ka ayetlerde de Allah Teala §6yle buyurur: «Onlan yakla§an giin ile 
uyar. 0 zaman ki, yiirekler ag1za gelecek, tasadan yutkunacaklar.» (Ga
fir. 18), «Onlan sact.ece gozlerin deh§etle belerecegi bir giine kadar te'
hir etmektedir.» (ibrarum, 42), «Onlar yoksula, yetime ve esire seve 
seve yemek yedirirler. Biz, sizi ancak Allah nzas1 i<;in doyuruyoruz. Siz
den bir kar§Ihk ve te§ekkiir beklemiyoruz. Dogrusu biz, sura.tlan astlr
dlk<;a astrracak bir giinde Rabbumzdan korkanz, derler. Bu yiizden Al
lah da onlan §errinden korur; onlarm yiiziine bir giizellik, bir sevin~ 
verir. Sab1rlarmm kar§Illgl, cennet ve ipektir.» (insan, 8-12). Burada 
ise §oyle buyurma~tad1r: «Allah, onlan i§ledikleri amellerin en giizeliyle 
miikafatlandrracak, (giinahlanm bagl§layacak). onlara lutfunu fazla
siyla verecek (onlar i<;in kat kat arttuacak)tlr.» Nitekim ba§ka !yet-i 
kerime'lerde de §Oyle buyurur: «Allah; §iiphesiz zerre kadar haks1zllk 
yapmaz. Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat artmr. Ve kendi katm
dan ,biiyiik bir miikafat verir.» (Nisa, 40), «Kim, bir iyilikle gelirse; ona, 
onun on kat1 vardir.» (En'am, 160J, «Kimdir o ki, Allah'a giizel bir bore; 
versin de Allah, onu kat kat fazlas1yla C·desin.» (Bakara, 245), «Allah, 
diledigine kat kat verir.» (Bakara, 261). Burada da: «Ve Allah, diledi
gini hesapsiZ §ekilde nziklandlrrr.» buyurmw~tur. ibn Mes'ud'dan riva
yete gore ona siit getiril~ti. Birer birer yanmda oturanlara ikram etti 
fakat oru<;lu olduklan i\!in onlann hi<; birisi i<;medi. Oru<;ht olmayan 
ibn Mes'ud aldl, i<;ti sonra: «Onlar goniillerin ve gozlerin donecegi giin
dan korkarlar.» ayetini okudu. Bu haberi Nesei ve ibn Ebu Hatim, A'me§ 
kanahyla ... Alkame'den rivayet etm~lerd~~·. Yine ibn Ebu H!tim der ki: 
Bize babamm ... Esma Bint Yezid'den rivayetine gore Allah Raslllii 
(s.a.) §6yle buyurmu§: K1yamet giinii Allah Teala ilkleri ve sonlan top-
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ladlgmda bir miinaru gelip biittin yarabklara ~ittirecek bir sesle : Bu
rada toplananlar §erefe kimin en Iaytk oldugunu bilecekler; ne ticare
tin ve ne de all§-ve~in Allah'1 anmaktan ahkoymann9 olduklan kalk
smlar, diye nicta edecek. Pek az kimse kalkacak. Sonra Allah Teala, diger 
yaratlklarm hesabtru gorecektir. Taberfmi'nin Baktyye kanahyla ... ibn 
Mes'ud'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore o: <<Qiin
kii Allah, bu kimselerin ecirlerini tam verir ve lutfu ile artmr.» (Fatrr, 
30) ayeti hakkmda §0yle buyurmU§tur: Onlarm ecirleri kendilerini cen
nete koyacak. Allah Teala lutfu ile kendilerine diinyada iyilik ya
panlardan hakkmda §efaatin vacib oldugu kimselere §efaat etmelerine 
izin verecektir. i§te Allah'm Iutfundan a·rtrrmas1 budur. 

39 - 0 kiifredenlere gelince; onlann amelleri engin 
. c;olleroeki serab gibidir. Susayan kimse onu su san1r. Fakat 

yan1na vard1g1 zaman hie; bir ~ey :bulamaz. Kendi yan1nda 
Allah'1 bulur ve 0 da hesab1n1 tastamam goriir. Allah, he-
sfubi c;abucak gorendir. 

1 

40- Veya engin bir denizdeki karanhklara benzer . 
. Onun iistiinii. bir dalga kaplar, onun iistiinde bir dalga, 
onun da iistiinde· bir bulut vard1r. K:aranhklar iistiinde ka
ranhklar. Elini uzattig1 zaman nerdeyse onu bile goremez. 
Allah'1n nur vermedigi kimse~n asla nilru olmaz. 

Kafirlerin Yaptiklan 

Bu ikisi Allah Teala'nm iki ~e§it ka.fir i~in verllti§ oldugu iki rnisal
diJI'. Nitekim Bakara sfuesinin ba§mda da biri su ile digeri ate§ ile iki . 
misal ve~ti. Ayru §ekilde kalblerde yer eden hidayet ve ilme de, Ra'd 
sfuesinde birt su ile digeri ate§ ile iki misal ve~tir. Bunlardan her 
birerini tekrarma gerek bmikmayacak §ekilde yerlerinde bilgi ver~
tik. Hamd ve himmet Allah'ad1r. 
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Bu lid misalden birincisi amel ve inan\!lannda, aslmda hak iizere 
olmadlklan halde hak iizere olduklarm1 sanan, insanlan kiifiirlerine ~a
giran kafirlere misal verilmektedir. Onlann bu durumda benzerleri diiz 
arazide uzaktan dalgalanan deniz gibi goriilen serab gibidir. Ayetteki 
( ¥1 ) kelimesi, ( t. ~I ) kelimesinin \!Oguludur. Bu kelime diiz, geni§, 
al~ak yer anlammadrr. l§te serab orada olur. Serab, sadece &~leden son
ra meydana gelir. Bir de giiniin b~lang1cmda olan serab vard1r ki buna 
arap~ada ( J';rl ) denilir. Gokle yer arasmda su varffi.l.§ gibi goriiliir. 
Suya muhta~ alan kimse serab1 gordiigii zaman onu su sarur. i~mek 
iizere ona yonelir. Ona Ula§tiJg-1 zaman ise <~Hi~ bir §ey bulamaz.» i§te 
kafir de ooyledir; kendisinin (kendine fayda verecek salih) ameller i~
ledigini, bir §ey elde ettigirii sanrr. Allah Teala k1yamet giinii onun · 
hesab1m tam olarak verip hesaba ~ektiginde ve amelleri bir bir say1ld1-
~nda kabule §8.yan hi~ bir §ey bulamaz. Bu ya ihlasmm yoklugundan 
veya Allah'm ~riatma girmemesindendir. Nitekim ba§ka bir ayet-i ke
rime'de: «Yaptlklan her i§i ele allr ve onu toz-duman ederiz.» (Furkan, 
23) buyurulurken, burada da: «Kendi yamnda Allah'1 bulur ve 0 da 
hesabm1 tastamam goriir. Allah, hesab1 ~abuk gorendir.» buyurmu§tur. 
Ubeyy 'ibn Ka'b, ibn Abbas, Miicahid, Katade ve ba§kalarmdan da bu 
a~1klama rivayet edilmi§tir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde rivayet 
edildigine gore, 

, I " } ,, } I }}}'ofi~ }, '}Jo•,~~~-
'1 _, ~t.. ~'~I ~11.: ·~· .>..\:Jli;. ~~ ~ ~-j ~ \.:..) :I)~ ~ 0,~ ·r L. 

)~J' J1 ~/ ~ ~ ~,~.~--':li =~.J, ~~. G:.' !~)- c J ··k~ :I.~~ !0 ::.J ,~c; . ..J j 
.! J-· -,;.- \,..--t - .,.. • - .... f .J • " 

, - , , } "' 
)~\ ~ ~ _,kiC(j . ~ ~. ~- ~~; ~L( 

Klyamet giinii yahudilere neye ibadet etmekteydiniz? denilecek. On
lar: Allah'm oglu Uzeyr'e ibactet etmekteydik, diyecekler. Onlara: Yalan 
soylediniz. Allah hi~ arkada§ ve ~ocuk edinmemi§tir. Ne diliyorsunuz? 
denilecek. Onlar: Ey Rabb1rmz, su.sadlk, bizi sula, diyecekler. Onlara 
i.§aret olrunarak: Suya gitmez misiniz? denilecek ve toplamp ate§e sii
riilecekler. 0 sanki birbirini k1ran, par~alayan serab gibidir. Onlar pe§
;pe§e ate§e dii§ecekler. Bu misal murekkeb carullerin, Zir cahillerin mi
sruidir. Basit bilgisizlere gelince -ki brunlar; sacte dil, dogru diiriist ko
nU§amayan, bilgisiz ve kiifiir onderlerini korii ko.riine taklid eden, sa
gir dilsiz, akll ermeyen kimselerdir- bunlann benzeri hakkm.da Allah 
Teala §Oyle buyurur: «Veya (kafirlerin ameli) engin bir -Katade'nin 
soyledigine gore derin- denizdeki karanllklara benzer. Onun iistiinii bir 
dalga kaplar, onun iistiinde bir dalga, onun da iistiinde bir bulut var
dlT. Karanhklar iistiine karanllklar. Elini u:zattlg1 zaman neredeyse (ka-
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ranhgJ.n §iddetinden) onu bile goremez.» i§te bu bilgisiz, basit, nereye 
gidecegmi bilmeyen taklid~i. kendini gii.denlerin durumunu bilmeyen 
kafirin kalbinin misiUidir. Bir bilgisize sorm~lar: Nereye gidiyorsun? 
0: Onlarla beraber de~. Onlar nereye gidiyorlar? diye sorulmu§ da; 
bilmiyorum, demi§. il~te onlar, aynen bu misa.J.de belirtilen bilgisizler 
gibidir. Avfi'nin ibn Abbas (r.a.)tan rivayetine gore: ((Onu iist iiste dal
galar biirfu ve dalgalann iistiinde de bulutlar orter.» ayetinde kalb, 
kulak ve goz iizerindeki perde kasdedilmektedir. Bu, Allah Teala'mn 
§U kavilleri gibidir: ((Allah, onlarm kalblerini ve kulaklanm miihiirlemi§
tir. Gozlerinin iize,rinde· bir perde varcllr. Ve onlar igin biiyiik bir aza.b 
vanhr.» (Bakara, 7), «Gordiin mii o kimseyi ki, heva ve hevesini kendi
sine tann ed.inmi§, bilgisi oldugu halde Allah onu §a§Irtll1l§, kulagm1 
kalbini miihiirlemi§. ve goziine perde koymu§.tur. Allah'tan ba§ka onu 
kim dogru: yola eri§-tirebilir? Hala dii§iinmeyecek misiniz?JJ (tCasiye, 23). 
cKaranhklar iistiine karanl1kt1rlar.» ayeti hakkm.da Ubeyy ibn Ka'b 
der ki: 0, be§ karanllk it;:inde dolamp durmaktadlr: Sozii karanhkt1r, 
ameli karanhktlr, giri§i (girecegi yer) karanhktu, t;:Ikl§l (t;:Ikaca.~ yer) 
karanllktlr ve k1yamet giinii varacag1 yer, gidi§i karanhklara ve ate§e
dir. Rebi' ibn Enes ve Siiddi de bu a<;Iklamanm bir b~nzerini yapffil§lar-

. dlr. Allah Teala burada: ((Allah'm m1r vermedigi kimsenin asia nuru 
olma.z. (Allah kime hidayet bah§etmemi§se o bilgisiz, §a§km, zavalll, ka
fir ve helak olmu§tur.) )) buyururken, ba§ka bir ayet-i kerime'de de: 
((Kimi Allah saptmrsa; onu dogru yola gotiirecek yoktur.J> (A'raf, 186) 
buyurmaktadrr. Bu, mii'minlerin misali hakkmda buyurmU§ oldugu: 
ccAllah, diledigini nfuuna kavll§turur.>> (Nur, 35) kavlinin mukabilin
dedir. Allah Teala'nm kalblerimize, saglffilza, solumuza nur koymasm1, 
nurumuzu yiiceltmesini dileriz. 

41- Gormedin mi ki, goklerde ve yerde bulunanlar, 
saf saf u~an ku~lar Allah'1 tesbih etmektedir. Her biri ken
di duas1n1 ve tesbihini bilir. Allah, onlann yaptiklann1 bi
lendir. 

42- Goklerin ve yerin mulku Allah'1nd1r. Donu~ de 
yalmz Allah'ad1r. 
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GOklerin ve Yerin Ma.liki 

Allah Teala. goklerde ve yerde olan meleklerin, insanlann, cinlerin, 
hayvanlarm hatta cans1zlann dahi Zatm1 tesbih etUgini haber veriyor. 
Nitekim b~ka bir ayet-i kedme'de §Oyle buyrulur: «Yedi gok, yeryuzu 
ve i~inde bulunanlar; O'nu tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etme
yen hi~ bir §ey yoktur. Ama siz, onlann tesbihlerini anlamazsm1z. Mu
hakkak ki, 0 Halim, Gafil.r olandir. » (isra, 44). 

«Gormedin mi ki, saf saf u~an kU§lar ( u~arken) Allah'1 tesbih etmek
tedir.» Allah'm, onlara ilham buyurup ilettigi tesbihle ibadet ettiklerini 
gormez misin? ~uphesiz 0 , onlann ne yapacaklanm en iyi bilendir. Her 
biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Allah onlarm ibadette girecegi yola §UP
hesiz hepsini iletmi§tir. Sonra Allah Teala bunlarm hepsini bildigini, bun
lardan hi~ bir §eyin Zatma gizli kalmayacagm1 haber .verip: «Allah, on
lann yaptlklanru bilendir.» buyurur. Daha sonra gc.klerin ve yerin hu
klimranllgmm O'na ait oldugunu haber verir. Hiikmunu durdurup ge
ciktirebilecek hi~ kimsenin olmad1g1 yegane hakim ve tasarruf sarubi
dk. iba.detin ancak kendisine yar~t1~ yegane Ma'bud, ilah'trr o. « (KI
yamet giinu) donU.§ de yalruz Allah'adiv> Ve orada diledigi ile hiikum 
verecektir. <<Bu; kotilluk edenlere yaptlklarmm kar§Illguu vermesi, gu
zel hareket edenleri de daha giizeliyle miikatatlandJ.rmasi i~indir.» 

(Necm, 31) Yarat1c1 ve Malik O'dur. Dunyada ve ahirette hiikum O'nun
dur. Di.inyada ve ahirette hamd O'na mahsustur. 

----- 1 Z A HI -----

Allah Teala mu'minlerin kalblerinde bulunan nurlar1 ve kafirlerin 
kalplerin-:ieki karallklan tavsif ettikten sonra tevh1d delillerini zikret
mi§tir. 

Birinci Nevi: Deli! bu ayette zikretmi§ oldugu delildir. Ayette ge
~en ( ; t' ) kelimesi; gormedin mi degil, bilmedin mi? manasmadlr. 
<;iinku tesbih etmek, gozle gorillen bir §ey olmay1p kalble bilinen bir 
§eydir. Bu ibare her ne ka:iar zahiren bir soru manasm1 ifade ediyorsa 
da ondan muract edilen mana peki§tirme ve a~Ikl::tmar.ilr. Boylece Allah 
Teala kendisine ta'zim etmenin, gokte ve yerde bulunanlarm O'nu tes
bih ve tenzih etmesini gerektirecek Ol~ude olduguna dikkat ~ekmi§tir. 

«Goklerde ve yerde olanlann Allah (c.c.)I tenzih etmesinin §U ma
nalara gelme ihtimali vardrr : a) Bu e§Ya Cenab-1 Allah 'm noksanllklar
dan munezzeh ve yucelik sifatlanyla mevsuf olduguna delalet eder. 
b) Bunlar lafzen tenzih ve tesbih etmektedirler. c) Bu e§yanm bir kls
rm Allah'! tenzihe delruet etmekte, bir kiSmi da bu tesbihi dille soyle-
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mek suretiyle Allah (c.c.)1 tenzih etmektedir. Bunlardan birinci gorii§ 
akla daha uygun:iur. <;iinkii. ikinci ihtimal imkarus1zdlr. Zira yeryiiziin
de teklife muhatab olmayan bir kls1m varhklar bulunmaktadu ki; bun
lar bu manada tesbih etlmemektedirler. Aynca teklife muhatab olanla
rm katirler gibi bir klsrm da tesbih etmiyor. Bir de ii<;iincii kls1m var
du. Buna gore gokte bulunan melekler lisanlanyla tesbih ederler. Yerde 
bu}unan varllklar ise kimi lisanlanyla, kimi de delalet yoluyla tesbih 
eder. Bu gorii§, bir lafzm bir defada hem hakikat, hem de mecazi mana
da kullarulmasml dogurur ki bu caiz degildir. 0 halde bu ii<; gorii§·ten 
kabule ~ayan olan tek go~ olarak birinci go~ kalrm§ bulunuyor. Qiin
kii biitun bu e§yalar, gerek cisimleriyle ve gerekse Sifatlanyla Allah Te
ala'run her tiirl•ii noksanl1ktan miinezzeh oldu.g·una dela.Iet etmede, 
O'nun kudretine, Allah olduguna, bir ve adil olduguna delaiet etmede 
ortakt1rlar. Bu delalet etme da:ha geni§ «·tenzih etmekll ile ifMe edil
mi§tir. Burada §byle bir itiraz da bulunulabilir: Allah'1 tesbih etmeyi bu 
manaya aldlglffilz zaman bu fiil, biitiin mahlftkat i<;in sOZ konusu Olur. 
Binaenaley bu fiili, bu ayette sadece ak1ll1 varllklara tahsis etmenin 
sebep ve izfthl ne olabilir? Cevab: <;iinkii akllll varllklann yarat1ll~1, Al
lah (c.c.)m varhgma daha \!Dk ve apk olarak delalet etmektedir. Qiin
kii ak1lll varllklarm yaratlll§mda acayib ve harika §eyler daha <;oktur; 
akll, kon~ma ve anlama da bunlardandrr. 

«Saf saf U\!an kw~lar» ayetine gelince; bunun bir onceki ciimle ile ne 
gibi bir bag1 oldugu §eklinde bir soru ile kar§lla§Ilabilir. Buna §Oyle bir 
cevab vermek miimkiindiir: Allah TeaJa yer ve goklerdekilerin kendisini 
tesbih ettigini zikredince, yerle gok arasmda bulunan, atmosferd.e Ya§a
yan kU§larm da zatml tesbih ettigini zikretm~tir. Qiinkii agrrhgl olan 
bir cisme boyle sema bo§lugunda kanatlanm a<;arak duran ve havada 
UQIIlaslm Allah'a secde olarak icra eden ku§a giicii vermek Allah TeaJa'
mn kudretine delalet eden en biiyiik delillerdendir. i§te bu durumda 
ayette ge<;en te§bihin manasmm bahsettigimiz hallerin, Allah'm nok
sanllklarmdan miinezzeh olduguna delalet etmesi nevinden olup dille 
ifM.e etmek olmad1~ tarzmdaki gor~iimiizu te'kid etmektedir. 

wHer biri kendi duas1m ve tesbihini bilir.» ayetinin ne manaya gel
digi konusunda da U\! gotii§ vard1r: 1) Buna gore cUmlenin manas1; 
Allah, onlann her birinin dua ve tesbihini bildirmi§tir, §eklindedir. «Al
lah, onlarm yaptlklanm bilendir.ll ayeti de buna delalet eder. Kelam
cilann <;ogunlugunun tercih ettigi go~ budur. 2) Bu ayetin manas1: 
Onlarm her biri kendilerine vacib olan dua ve tesbihi bilirler, demektii. 
3) Bu gorii§e gore ise ayet: Her dua eden ve tesbih eden, Allah Tea.Ia'
nm kendisinden istedigi duayi bilir, manasma olur. Ebu 'S8.bit §Oyle bir 
olay anlahr: Bir .giin Muhammed ibn Ca'fer el-Baklr'm yanmda oturu-
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yordum. Bana: ~u ser~elerin giine§ dogarken ve dogduktan sonra neler 
soylediklerini biliyor musun? dedi. Ben de; hay1r, diye cevab verdim. 
Bunun iizerine §oyle devam etti: Onlar Rabblanru tenzih ediyor ve 
O'ndan giinliik riZiklanm istiyorlar. Kelam ulemas1, bu anlaYI§l ak1ldan 
uzak gormii§ ve: ~ayet ku§lar Allah'1 bilselerdi, soz ve i§aretlerimizi an
layan akll11 insanlar gibi olurlardl. Oysa ku§lar akllh degildirler. <;iinkii 
biz kesinlikle biliyoruz ki kU§lar, hi\! bir §eyi bilmeyen bir ~ocuktan daha 
fazla acz i~indedirler . Boyle olduklan i\!in, Allah'! bilmeleri tamamen 
imkans1z olur. Onlar Allah (c.c.)I bilmediklerine gore, O'nu lisanla tes
bih etmeleri de muhal olur. 0 halde kU§lar, Allah (c.c.)1 daha once de 
ifacte ettigimiz gibi, yalmz lisan-1 halleri ile tesbih etmektedirler. 

Baz1 alimler ise §Oyle d.iyorlar: Biz, Allah Teala'nm k~lara ve sair 
hayvanlara, ak1lh insanlarm ~ogunun yapamayacag1 birtak1m ciddi i§
leri ilham ettigini mii§ahede ediyoruz. Hal bOyle olunca onlara zatiru 
bilmeyi, kendisine dua ve .tesbihde bulunmay1 ilham etmi§ olmas1 ni~in 
caiz olmasm? ... Allah Teala'nm k~ ve hayvanlara birtaklm hO§ ve gii
zel i§ler ilham ettigini birka\! misalle ac;:J:klayallm: 1) Mesela bu nevi bir 
ilham1 hayvanlarm avlanru yakalamak ic;:in ba§vurduklan hesabllca ya
pllan tuzaklarda goriiyoruz. Oriimcegi d~iinelim; sinegi yakalamak i~in 
ilgin~ 1:Juzaklar kuruyor. Soylentiye gore ay1 okiiziin g~ecegi yolda uza
rup yatar, ckiiz onu siismek istedigi zaman ayaklarm1 okiiziin boynuz~ 
lanna gec;irir ve oldiiriinceye kadar saga sola ~arpar. Sonra yine aYI ta§ 
atar, eline gec;irdigi bir sopay1 oldiiriinceye kadar bir insana .vurur. Bun
dan sora onu b1rakmadan once doner iyice koklar ve kontrol edermi§. 
Bunlan yaptlktan sonra hlzh bir §ekilde (;!lktlg1 ceviz agacmm iistiin
de, cevizi bir elinin ic;:ine koyar oteki ile de vurup k1raim1§. Sonra bu 
klnlan cevize iifleyerek kabuklarml ay1klar ve ic;ini al1Im1§. Aynca fa
renin bazt §eyleri nas1l ~aldlg1 konu.sunda da ilgin~ olaylar anlatllmak
tadlr. 2) Anlarm idari §ekilleri, birc;ok ba§anh miihendislerin yapmak
ta giic;liik c;:ektikleri altlgen yap1lan yapmalan da bir ba'§ka omektir. 
3) Tuma ku'§lan, kendilerine uygun havayi bulmak i~in diinyanm bir 
ucundan diger ucuna g~ ederler. Herhangi bir at, bir defa sesini duy
dugu bir ba§ka at sesini ne zaman duysa tamrml§. Kopekler birbirleri
ne kendilerince bilinen bir uluma ile iirerlermi§. Kaplan, kaplan otu 
diye bilinen il~tan ic;:tigi zaman insan pisligi bulup yermi§. Timsahlar 
b~larma saksagan gibi ku§lar kondugu zaman, agz1ru a\!ar onlar da 
timsahln di§leri arasmda bulunan yemek artlklanru aYikliyarak temiz
lerlermi§. Ancak bu kU§larm tepesinde diken gibi bir §eY bulunurmU§. 
Eger tim.sah agzmda, di§lerini temizlemekle me§glil olan bu ku§lan yut
mak istese kU§larm tepelerinde bulunan bu dikenimsi §eyler agzma bat
tlgr i~in agmm ac;:mak zorunda kahrmi§ ve kU§lar da \!lklp giderlerm~. 
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Bir kaylumba.ga y1lan yuttugu zaman derhal kek.ik yer, ooylece ondan 
hi~ bir zarar gOnnezmi§. Bir defasmda giivendigim, tecriibeli bir avc1 
§Oyle bir hat1rasm1 anlatmi§<tl: Toy ku§larmm yllan y~kalay1p yedikten 
sonra bir bitkiden yediklerini gordiim. Bir defasmda avlanmak i~in yap
tlgrm pusuda beklerken, y1lan yiyen bu k~larm normal olarak yedikleri 
o bitk.inin yakmmda bulunuyord.um. Ku§larm, y1lanlarla miicadele et
tigi bir zamanda gittim, o bitk.iyi kopanp aldnn. Y1laru ye~ olan kU§, 
otun bulundugu yere geldiginde onu yerinde bulamaymca bir kac; kez 
dola§arak aradl ama onu bularnadl ve orac1kta d~iip oldii. 0 zarnan 
anladrm ki, k~lar bu ottan yiyerek, y1lanm zehirinin etkisinden kurtu
luyorlarnu§. Bu ot, bakla bitkisiydi. Yut1c1 hayvanlardan bir kurt ~e
§idi de y1lanlan yakalamak i~in sedef otu yermi§. <;iinkii y1lanlar sedef 
otu kokusunu sevmezlermi§. Kopekler, kannlarmda kurtlar ol~trugu 
zaman bugday ba§ag1 yermi§. Leylek ku§lan da birbirlerini yaraladlk
larl zaman kekik otu yiyerek tectavi olurlarmi§. 4) Kirpiler riizgar es
meden once giineyden mi, yoksa kuzeyden mi esecegini hissedermi§ ve 
ona gore ininin giri§ini degi§tirirmi§. Rivayet edildigine gore; istanbul'
da biT a.dam, heniiz riizgar esmeden once onu haber verir ve insanlar 
da bundan yararlanularffil§. Bu adamm s1rn, evinin bah~esinde bu
lunan bir kirpinin yukanda anlattlglffilz durumunu ke§fet~ olmaya 
dayaniyormU§. KITlang1<; ~amurdan yuva yapmakta gerekli c;or~opii ko
parmakta pek w:tad1r. <;amura nn ihtiyac1 oldu, once suya dalarak ken
di kendini 1slat1r, sonra topraga siiriinerek kanatlanna ~amur toplar. 
Yavrulachg1 zaman yavrulanna bakmakta c;ok titiz, davran1r gagas1yla 
yavrularmm pisliklerini allr, yuvadan atar, sonra bu i§i yavrularma da 
ogretirmi§. Avcmm yavrulanmn bulundugu yere yakla§makta oldugu
nu goren ana keklik ona goriiniir, kendisini ta'kib etmesi umudu.yla bir 
miktar yakla§Ir, sonra yavrulanmn bulundugu yerden ba§ka bir yone 
dogru gidermi§. Aga~kakan k~u yer::ie pek az bulunur; genellikle ag~ 
iizerinde olur ve kurtc;uk bulundugunu bildigi yeri gagal~. Turna 
k~lar1 havada uc;arken c;ok yiikseklere pkarlar. BUI yiikseklerde yaptlk
larl w;ma esnasmda bulut veya sise girerek birbirlerini goremeyecek ol
salar, kanatlanyla sesler c;lkanr ve boylece birbirlerinin yerini kaybet
mezlermi§. Bu ku§lar aynca, bir dagda uyuyarak geceledikleri zaman 
hepsi de ba§ml kanaru altma koydugu halde liderleri durumunda olam 
koymaz ve ooylece c;ok ~abuk uyan1r, bir tehlike duysa hemen bagmr
ffil§. Kanncalarm yuvalarma giderken birbirlerini kollayarak bir dogru 
c;izgi iizerinde bulunmalar1 da fevkalade bir durum arzeder. Bu mese
leler hayvanlarla ilgili kitaplarda geni§~e anlatllrr. Bizim burada dik
katimizi ~eken §eY, bunlarm her birinin akllll insa.nlarm yapmaktan 
aciZ kaldlklan §eyler olmas1d1r. Cenab-1 Allah, bu hayvanlara boylesi 
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§eyleri ilham ettigine gore, yine bu hayvanlara O'nu bilmek ve ovmek 
fiillerinin de ilham edi.lm.i§ olmas1 nic;in caiz olmasm? Bunlann insanla
nn bildigi diger §eyleri bilmemesi bu konuya bir engel te§kil etmez. 
~ihabu'l-islam Sem'a.ni ne gtizel sqylemi§ ve demi§tir ki: Cenab-1 Allah, 
Mu'tezile ol~illeriyle degerlendirilmekten yiice ve miinezzehtir. (Fahred
din Ra.zi, Mefatih el-Gayb, XXIV, 9-12). 

----DOD---

43- Gormed.in mi ki Allah, bulutlan surer, sonra on
larr bir araya getirip list uste y1gar. Ve sen, onlann ara
slndan yagmurun yagd1gm1 gorursun. Gokten ic;inde dolu 
bulunan daglar gi'bi bulutlar indirir 'de diledigini ona ug
ratlr ve dilediginden onu uzak tutar. Onun ~im~eginin pa
nltlsl neredeyse gozleri ahverecek. 

44- Allah, gece ile gunduzu evirip c;evirir. Dogrusu, 
gorebilenler i<;in bunda i!bret vard1r. · 

Allah Teala ilk meydana getirili§inde zaylf olan bulutlan kudreti 
ile siirer, daguukllgmdan sonra onlan bir araya getiri:p iist iiste y1gar. 
Ve sen onlann arasmdan yagmurun yagd1~ru goriirsiin. ( ... ) Ubeyd ibn 
Umeyr el-Leysi der ki: Allah Teala once toz kaldrracak, tozlan ayaklan
drracak rii~an gonderip yeryiiziinii siipiiriir, sonra bulutlan meydana 
getirecek riizgan gonderir de bulutlan meydana getirir. :Sonra bulutlan 
bir araya getirecek riizgan gonderir ve riizgar onlan bir araya toplar. 
Daha sonra Allah Teala, a§Ilayici rii'zgan gonderir de, bu riizgar bulut
lara (yagmur) a§llar. Ubeyd ibn Umeyr'in bu soziinii, ibn Ebu Hatim 
ve ibn Cerir -Allah onlara rahmet eylesin- rivayet etmi§lerdir. ((Oak
ten ic;inde dolu bulunan daglar gibi bulutlar indirir.» ( ... ) ((Diledigini 
ona ugratlr ve dilediginden onu uzak tutar. » Allah Teala'nm: «Diledigi
ni ona ugratlr.» kavlinden, gokten indirdigi dolu ve yagmur c;e§itlerinin 
kasdedilmi§ olmas1 muhtemeldir. Bu durwnda ((Diledigmi ona ugratu. 
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kavli onlar igin bir rahmet olur. «Dilediginden onu uzak tutar.» kavli 
ile onlara yagmrurun geciktirilmesi kasdedilmi§ olur. ·«tDiledigini ona 
ugratlr.» soziiyle Allah TeaJa 'nm diledikleri tizerine, onlara bir musibet 
olmak iizere dolu gondermesi de kasdedilmi§ olabilir. Zira dolu gonder
mekle onlarm meyveleri sac;Iliill§, ekin ve agac;lan telef edilmi§ olur. 
Katmdan bir rahmet olmak iizere Allah Teala dilediklerinden de dolu
yu uzak trutar. 

«Onun §i.m.§eginin pa.nltlSI neredeyse ona ili§en ve onu goren g<>z
leri allverecekti. Allah, gece ile giindiizii, evirip c;evirir.» Her ikisinde de 
tasarruf sahibi olan O'dur. Birinin uzunlugundan allp digerinin klsallgi
na ekler de ikisi birbirine e§it olur. Sonra birinden allp digerine verir 
de k1sa olan U2.ar, uz:un olan klsallr. Emri, kahn, izzeti ve ilmi ile bun
larda tasarruf sambi olan Allah'tlr. <mogrusu, gorebilenler ic;in bunda 
(Allah'm a.zametine delalet eden delil) ibret vard1r.» Nitekim Allah Te
ala ba.§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur: «Goklerin ve yerin yara
tll~mda, gece ile giindiiziin birbiri ardmca gelmesinde; akll sahipleri 
ic;in elbette ayetler vardu.» (Al-i imran, 190) . Bundan sonraki a.yetler
de de aym konuya i§aret edilmektedir. 

----- tz A HI ----

Bulutlar Nasd Meydan:a Gelir? 

Brulut, havanm sogumas1 neticesi 1smm d~mesiyle su buhanm 
yiililenme giiciiniin azalmasmdan meydana gelir. Su hunan, lSI derece
sine gore ya yagmur ya da kar tanecikleri halinde yeryiiziine iner. Ha
vanm sogumas1 tabiatta degi§ik yollarla cereyan eder: 

a) Kend.iliginden soguma: Hava.nm dag1lmas1 ve ba.smcm a.zalma
SI sonuou sogumas1. Bu olay havamn, basmci az olan noktalara yiiksel
mesi neticesinde cereyan eder. Basmc1 a.z olan noktalara yayilan ha va 
sogur, su buhan ~1ma giicii azallr. Neticede su buhan yogu~arak 
yagmur veya kar halinde yeryiiziine iner. Bu ameliye, yagmurlarm ve 
bulutun ol~umunda en onemli rolii oynar. Zira yiikseklere c;Ikan hava
daki soguma orani yo~ma olmazsa 100 metrede 1 santigratt~r, yogU§
ma olursa 100 metrede 0,65 santigrattu. 

b) lsi, ~Ik ve I§Ima yoluyla soguma: Geceleyin c;ig yagmasi gibi. 

c) Kar~nnla soguma: Yani s1cak havamn soguk havada kan§ffia
Sl ve kar~lffiln neticesinde lSI derecesinin normalin altma dfujmesi. Bu . 
durrurn Labrador korfezinde, s1cak hava kitlelerinin soguk hava. akmtl
siyla ka.n§masl neticesinde cereyari etmektedir. 
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Atlas Okyanusunda da benzer durum vardrr. Bulutlar ya tist uste 
(daglar gibi) y1g1llr ya da ufuk noktasma dogru kfunelenir. Kur'an, bu 
iki bulut ~eklini tefrik ederek §Oyle buyurmaktadu: 

1 - «0, Allah't1r ki, riizgarlan gonderir de, onunla bulutlan sevk
eder. Gokte onlan diledigi gibi yayar, onu parc;a parc;a da k1lar. Nihayet 
onlarm arasmdan yagmurun c;Iktigmi gorfusun. 0 yagmuru, kullarm
dari diledigine nasib eder de onlar da sevinirler. Ve birbirlerine mujde
lerler.» (Rfun, 48) . 

2 - «Gormedin mi ki Allah, bulutlan surer, sonra onlan bir ara
ya getirip tist uste y1gar. Ve sen, onlann arasmdan yagmurun yagdlgm1 
goriirstin. Gokten ic;inde dolu bulunan daglar gibi bulutlar indirir de 
diledigmi ona ugrat1r ve dilediginden onu uzak tutar. Onun §~eginin 
pariltiSI neredeyse gozleri allverecek.» (Nfir, 43). 

3 - <<1c;tiginiz suyu gormez misiniz? Onu buluttan siz mi indirdi
niz? Yoksa Biz miyiz indiren?» (Vak1a, 68-69) . 

Bilginler bulutlan yukseklik baklmmdan tic; k1sma aylfml§lardi: 

a) Tel ve ti.iy gibi gorunen sac;ak bulutlar, 7-12 km. yukseklikte 
bulunurlar ve buz igneciklerinden yapilmi§lardir. 

b) Ktime bulutlar, y1gmlar halinde 2-6 km. arasmda bulunurlar. 

c) Katman bulutlar, tabaka tabaka dizil~lerdir. Kara bulutlar 
c;ogu kere buttin gogu orter ve yagmur getirirler. 

Bulutlarm bu taksimi, deni:zcilere ve havac1lara yarar. QUnku bu
lutlann durumuna gore s1cak veya soguk hava c;~itli yonlere dagillrlar. 

Sac;ak bulutlar onemli bir bulut tfuudur. Qiinkii zaman zaman 
yiikseltileri 12 km. iizerine c;lkar. Hatta 20'ye kadar varrr. Bu. bulutlar 
c;ok soguk olan atmosfer tabakasma ula~mca,ISI dereceleri s1frrm altm
da 60 veya 70 santigrata kooar d~er. Bu. bulutlarm iist tabakalannda 
dolu te§ekktil eder. Bilindtgi gibi sac;ak bulutlarm fist kls1mlarmda do
lunun ol~umu, eksi yiiklii elektrik enerjisinin bo§alm.asmdan meydana 
gelmektedir. Dolu, yiiksek bulut tabakalan arasmda ISl derecesi s1fmn 
uzerindeki k1srrnlara indigi zaman parc;alarur ve kar haline gelir. Doh.i 
parc;ac1klannm ytizey k1snn parc;alanma ile elektrik ytiku baklnnndan 
degi§ir. Yiiksek tabakalarda yer alan sac;ak bulutlar su buha.n ile yiik
lendikc;e su buhan dolu haline don~fu. Qekim giiciiniin te'siri ile bu 
dolu halinde y1g1lan su buhan ~g1 dogru iner ve bulutun alt kiSmmda 
dagilinaya ba§lar. Bu ameliye bir nevi elektrik dinamosu roliinu oynar. 
i§te hava eksi yiiklu elektronlarla artl yuklu elektronlann aynlmasma 
kar§I mukavemet edemeyince meydana gelen elek!trik bO§aliiDl §i.m.§ek 
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halinde ortaya c;Ikar. ~im~ek, ani ISmmanm neticesinde bazan Ylldlrrm 
haline inkilab eder. Gok gurultusu, §~egin sesinden, bulut kiimeleri 
arasmdaki yank1lardan ibarettir. Baz1 flrtmah havalarda §~ek, dakika_ 
da 40 defa hareket eder. Bulutla herhangi yuksek bir cisim arasmda bir 
elektrik bo§almasl olursa, o zaman §i~ek meydana gelir. Sac;akh bulut
lar radarla gozlendiginde goriiliir ki, bu bulutlar gokyiiziinde ortaya 
c;llcan kuc;iik tel gibi veya tiiy gibi goriinen sac;aklardan meydana gel
mi§tir. Bu tel veya tuy gibi olan sac;aklar klSa zamanda: birle§erek yiik
sek daglar gibi gortiniim arzeder. Nitekim Nfu suresinde Yiice Allah 
bulutun aldl·gl bu §ekli bize §Oyle ifade buyurmaktadlr: 

«Gormedin mi ki Allah, bulutlan surer, sonra onlan bir araya ge
tirip iist iiste y1gar. Ve sen, onlann arasmdan yagmurun yagd1gm1 go
riirsiin. Gokten, ic;inde dolu bulunan daglar gibi bulutlar indirir de, di
ledigmi ona ugratlr ve dilediginden onu uzak tutar. Onun §im§eginin 
panltlSl neredeyse gozleri ahverecek.» (Nur, 43) . 

Gorilluyor ki ayet-i kerime, sac;akh bulutlarm tel ve tuy gibi klslm
larmm birle§erek daglar gibi y1~ldlgma i§aret etmektedir. Bulutlardan 
dokulen dolular veya karlar §~egin olu§masml saglarlar. ~i~ek, ba
zan gec;ici karlUk hasll eder." Hava ula§Immda bulutlann durumu ve §im
§egin onemi son zamanda c;ok daha dikkatli olarak incelenmektedir. 
Belirttig'imiz gibi bu sac;ak bulutlar 12-20 km. yukseklige kadar uzarur
lar. Yiiksek daglar gibi goriinen bu bulut kiimelerine bak1ld1g1 zaman 
uc; ayn tabakadan meydana geldigi farkedilir : 

a) Ust Tabaka: Beyaz, parlak kar taneciklerinden olu§ur. 

b) Orta Tabaka: Ortalama hava sicakhg1run s1fmn altma dii§me
si nedeniyle bu k1s1mda su damlac1klan ile kar tanecikleri kan§lk goru
liir ve yeryuzurrun c;ekim gucu nedeniyle kar tanecikleri a§ag1ya dogru 
sarkar. 

c) Alt Tabaka: Qogunlukla su buhan ile yuklii olan bu boliimlerde 
kar tanecikleri de goruliir. Bu klSlm karanhk tabakay1 temsil eder ki, 
bu bOliirnden l§lk gec;mez. i§te dolunun ve karm olU§mas1ru saglayan bu 
bulutlardlr. Bu bulut daglan ic;erisinde dolunun ol~umu §Oylece ozet
lenebilir: Bulutun list tabakasmda olU§an kar tanecikleri, c;ok hlzll ola
rak yeryiiziine dogru inerler, c;unku diinyam1zm c;ekim giiciiniin te'siri 
altmda kahrlar. Donma noktasmm \izetinde bulunan su damlaclklany
la orta tabakaya geldiklerinde c;ar.pl§Irlar. Bilindigi gibi bu tabakadaki 
su damlac1klar1 heniiz donmu§ degildirler. Havanm lSISma gore donma 
durumuna yakmdlrlar. S1frr noktasmdaki bu-su damlaCiklanyla yiiksek 

' kiSimlardan dokiilen kar tanelerinin kan§maslyla kat1 buz tanecikleri 
haline donii§iir. Bazan §iddetli f1rtma ve soguklarm etkisiyle inen do-
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lu, portakal buyiikliigiine kadar ul~1r. Bilginler, ge~en cihan sav~1run 
sonlarmda radarla bulutlarm olu§-umunu gozetleyince goriildii ki bu bu- ~ 

lutlar, baz1 par~ac1klar halinde olu§makta, yiikselen havamn akunma 
kap1lrm§ bulut kiimeleri halinde b~lamakta ve bundan sonra biiyiik bu
lut y1gmlan te§ekkiil etmektedir. insanoglu bu ger<;egi ancak yakm za
manlarda ogrendigi halde Kur'an-1 Kerim asrrlar evvel ifade etmi§tir: 
ccGormedin mi ki Allah bu1utlan surer, sonra onlan bir araya getirip, 
iist iiste y1gar. Ve sen, .onlarm arasmdan yagmurun yagd1gm1 goriir
siin. Gokten i~inde dolu bulunan daglar gibi bulutlar indirip de, dile
digini ona ugrat1r ve dilediginden onu uzak tutar.» (Nfu, 43) . Miislii
manlar, as1rlardrr bo§ laflarla ugr~1yorlar. Kur'an'm ilmi i'cazm1 ar~
trrma yerine kendi kendilerini avutup duruyorlar. Ayetin bir k1smmda 
bulutlann olU§umu belirtilmekte ve daglar gibi bulutlardan dolunun 
.Wkiin ettigi ifade buyrulmaktadlr. Ayetin devammda Yiice Allah: 
ccOnun §irn§eginin pmltls1 nerdeyse gozleri ahverecek.» buyuruyor. Go
riiliiyor ki §im§ek ve gok giiriiltiisii, bu salklm bulut tabakasmda olu~
maktadlr. Ronesans'tan bu yana geli§en ilim, salkrm bulutlardaki 
elektrik ak1nn iizerinde ar~tlrma yapml§ ve bu konuda Wilson ve 
Sampson gibi bilginler tarafmdan degi§ik gorii§ler ortaya atllnn~tlr. 

Kutup oolgeleri dl§mda diinyamn her tarafmda §im.§ek c;akmas1 ve 
gok giirlemesi goriiliir. Ekvator bolgelerinde ise daha fazla rastlamr. Sal
kim bulutlar arasmda dolunun olU§-up belirli hacimler ic;erisinde parc;a
lanmasl ic;in §irn§egin onemini yukarda soylemi§tik. ~im§-ek, bulutlar ara
smda korkunc; derecede elektrik bo§almasmdan te§ekkiil eder. Elektrik
lenme olay1, artl ve eksi yiiklii elektronlann birle§ffiesi yoluyla ortaya c;l
kar. Bir hesablamaya gore atmosferde meydarta gelen §im§ek say1s1 sa
atta 1800 kadard1r. Normal olarak bir §imsek c;akmas1yla giinde yeryii
ziine 2 milyon kilovat enerji dli§mektedir. ~im.§ek c;akmas1 baz1 bulutlar
la degi§ik bulut kiimesi arasmdaki elektrik bO§almasmdan ya da bulut
larla yeryiizii arasmdaki elektrik bO§almas1 yiiziinden meydana gelmek~ 
tedir. Gok giirilltiisii ile birlik•te §i.nt§ek dedigimiz kuvvetli elektrik §era
releri yay1hr. ~iffi§e.gin c;akbg1 hava tabakalannda aniden §iddetli bir 
1smma olur ve havanm hacmi c;ok klsa zamanda geni§ler. Bu yiizden ma
halli havada biiyiik sarsmtllar ve c;alkantllar meydana gelir ki, i§te bu 
gok giiriiltiisiidiir. Normal olarak elektrik aklm1, bulutlann ii'zerindeki 
s1flrm iistiindeki derecelerde meydana gelir. Laboratuvar deneyleri gos
termektedir ki buzdolaplan, buz tutma noktasmm iizerine c;1ktlg1 zaman 
elektrik aklinl ile yiiklenir. Boylece 11 dakika gibi k1sa bir zaman ic;eri
sinde milyarlarca elektrik aklm1 te§ekkiil e:ier. Bu elektrik ak1nn a.~ag1ya 
dogru bulutlar tarafmdan gotiiriiliir ve her an biiyiik elektrik bo§almasl 

Tefsir, C : XI; F . 373 
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olay1 cereyan edebilir. Eksi yuklu elektrik ak1mlarmrn meydana gelmesi 
degi§ik faktorlerle birlikte dolunun olU§masma baglld1r. Donma nokta
smm iizerindeki bolgelerde bulut par~ac1klanmn h1zh surtU.§mesi sonu
cunda dolu taneciklerinin hacmi 2 mm'ye yakla§mca elektrik akum te
§ekkti.l eder. Degerli okuyucular, gorti.luyor ki insanoglunun atom ~agm
dan elde ettigi bilgilerin oziinu, Kur'an-1 Kerim daha gti.nti.nde bildirmi§
tir. Henuz a~lklayamadigirmz pek ~ok ayeti kerimeler vard1r ama bir 
gti.n gelecek bunlarm anlarm da a~1k olarak ortaya ~1kacaktlr . Bu ise 
Kur'an'm apa~1k ebedi bir mucize oldugunu bize gostermektedir. ~im§e
gin en belirgin zararlanndan birisi de ge~ici korluk meydana getirmesi
dir. Oyle samyoruz ki bu karlUk tehlikesiyle en ~ok kar§Ila§anlar hava
CilardiT. Ozellikle s1cak bi:ilgelerde salk1m bulutlann arasma girdikleri 
zaman, dakikada k1rka yakm §im§ek ~akmas1 olay1 cereyan eder. U~agm 
pilotu 1:>u gegici korlti.ge tutuldu~u zaman hakimiyetini yitirir ve boylece 
ugak dti.§mek tehlikesiyle kar§1 kar§1ya gelir. Biz, uzak mesafeli oldugu 
igin §iiD§ek gakma olaymdan fazla muteessir olmayiZ. Ancak 300.000 km. 
hiZla giden panltiSm1 goruruz. ~im§egin bulut tabakalan arasmda mey
dana getirdigi guri.iltu ise 1§1gm h1zma nisbetle daha az oldugu i~in ~ok 
sonra duyariZ. Y1ld1nm ise Kur'an-1 Kerim'de bir~ok yerlerde varid ol
mU§tur. Y1ldmm ta eski ~aglardan beri insanlan korkutmu.§tur. Hatta 
eski Yunanhlar en buyuk tannlan olan Zeus'u bulutlarm arasmdan ~11-
gm §im§ekler gakarak tasvir ederlerdi. Kur'an-1 Kerlm'de §Oyle buyurul
makta;dir: «Yahut onda karanhklar, gok gi.irti.lti.isu ve §i~k vardir. Yil
dmmlardan i::ilmek korkusuyla parmaklanm kulaklarma t1karlar. Allah, 
kafirleri gepe~evre kU§atlc1d1r.» (Bakara, 19) . 

Bilindigi gibi yildinm, bulutlarla yuksek cisimlerin arasmdaki bir 
elektrik bc§almasmdan ibarettir. Genellikle sivri uglara ~arpan y1l&nm, 
agaglara ve denizlerdeki gemilere d~er. Fazla olmamak kaydiyla y1ld1-
nm ~arpm1§ bir insanla kar§Ila§mca hemen ana sun 'i teneffUs yaptrrmak 
gerekir, bir saat sonra Ya§ama imkamna sa.hip olur. Bakara sU.resindeki 
ayetlerden y1ld1rrm garprm§ ki§ilerin ya§ayabilme imkammn bulunaca
gml anlamak mumkundur : «Bir de hani siz: Ey Musa, Allah'1 apa§ikar 
goriinceye kadar sana inanmayacag1z, demi§tiniz de, baklp dururken sizi 
ylld1rrm garprru§tl. Eonra sizi, C.lumunuzun arkasmdan §ukredersiniz di
ye diriltmi§tik.» (Bakara, 55-56) . 

Gerek y1ld1nm olsun, gerek §iiD§ek olsun butun bu tabii olaylar yine 
tabii kanunlara baglldular. Nitekim Ra'd suresinde §i::iyle buyrulmakta
dir: «Gok gfuulti.isu de ; hamd ile, melekler de korku ile O'nu tesbih eder. 
0, ylldlnmlan gonderir de onlarla diledigini ~arpar. » (Ra'd , 10), Goru
lUyor ki ylldmm da Allah tarafmdan kendisine gizilmi.§ olan tabii ka
nu..!larm di§ma ~1kamaz. Yukselen ruzgarlarm hlZJ. artmca yagmur yer-
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yiiziine iner. Bulutlar, su buharclklanyla dolunca agul~ular. Bir sure 
sonra riizgar diner ve bulut yeryiiziine yagmurlan bo§altlr. Yiikselen 
hava, donmu§ olan su buhanm uzun siire ta§Iyamaz. Yine Ra'd suresin
de Yiice Allah §Oyle buyuruyor: ccO'dur size korku ve iimide dii§iirmek 
ic;in §im§egi gosteren, yagmur yiiklii bulutlan meydana getiren.» (Ra'd, 
12) (Dr. Muhammed Cemaleddin Fendi, All!ili ve Kainat, 108-115) 

----- oOo ----

45 - Allah, hareket eden her canhy1 sudan yaratmi~
tir. Kimi karn1 uzerinde surunur, kimi iki ayakla yurur, ki
mi de dort ayakla yurur. Allah, diledigini yaratir. Suphesiz 
ki Allah, her ~eye kadirdir. 

Her Canh Sudan Yaratllmi~tir 

Allah Teala muhtelif §ekil, renk, hareket ve duru§lan ile c;e§itli ya
ratiklan bir tek sudan yaratmasmjaki tam kudret ve yiice hiikiimran
hguu zikrediyor. Onlardan kimi, yllan ve ona benzeyenler gibi karm iize
rinde siiriiniir. insan ve ku§lar gibi kimi iki ayakla yiiriir. Dort ayakll 
hayvanlar ile ~air hayvanlar gibi kimisi de dort ayakla yiirfu. Allah kud
reti ile diledigini yaratir. Zira O'nun diledigi olur, dilemedigi olmaz. 
cr§iiphesiz ki Allah, her §eye kadirdir. » 

------ i Z A H I -----

<<Allah, diledigini yarat1r.» ayeti, hayvanlarm yiiriime keyfiyeti ba
klmmdan farkll farkh olduklan gibi diger bak1mlardan da farkhllklar 
·gosterdigine i§aret etmektedir. ~imji bu boliimlere aynlmalarm birkac; 
k1srmm zikredelim: 

Birinci Taksim : Hayvanlar baz1 organlar baklmmdan ortak, bazi
lan baklmlndan da farkli farkh olurlar. Ortakhk durumu, insan ve atm 
her ikisinin de et, sinir ve kemiklerinin olmas1 misaliyle a9lklanabilir . 
Farkhhk ise ya aym uzuvda olur veya uzvun s1fatmda olur. Uzuv ba -
mmdan iki hayvan arasmda bulunan farkllhk iki §ekilde olur: 1) Bi 



5948 1:BN KES!R ( Ciiz: 18 ; SO.re: 24 

de olan uzuv digerinde bulunmaz. Fakat o uzvun maddeleri bulunabilir. 
At ve insan buna ornek olarak gosterilebililir. Atm kuyrugu. oldugu halde 
insanm kuyrugu yoktur. Fakat kuyrugun maddeleri kemik, sinir, et, 
derive tuy oldug;una gore buttin bunlar aym zamanda insanda da bulun
maktadir. 2) Birinde olan uzuv digerinde ne bizzat ve ne de maddeleri 
ile bulunmaz. Mesela, kaplumbagamn vucudunu ku§atan bir kabugu ol
dugu halde bu durum insanda yoktur. Aynca bahgm pullan, kirpinin 
de oklan oldugu halde bunlar insanda bulunmaz. iki nevi hayvap. ara
smda orgamn §ekli bak1mmdan farkllhk bulunmas1; ya nicelik ya nite
lik, ya konum ya i§lev veya etkilenme baklmmdan olur. Nicelik baki
mmdan uzuv farkllhg1 ya hacimle ilgili olur; Bayku§un gozunun ku~uk, 

Tav§ancil ku§ltlnun gozfinfin ise buyUk olmas1 gibi. Veya bu nicelik fark
hll~ say1 bak1mmdan olur. Baz1 6rumcek tfulerinin altl, baZilarmm ise 
sekiz ya da on ayakll olmalan buna ornektir. Canlllar arasmda goriilen 
nitelik fark1; renk, §ekil, katlllk, yumU§akllk farkllllg1 tarzmdadrr. Or
ganlarm bedendeki yeri bak1mmdan hayvanlar arasmda gorUlen fark
llllk ise fil ve atta mu§abede edilir. Bu hayvanlardan filin memesi gog
se yakm bir yerde bulundugu halde, atm memesi gobek klsmmda olur. 
Fiil (fonksiyon) bak1mmdan farkllllga ise fil ile insanm kulak ve bu
runlan ornek verilebilir. Bunlardan fillerin kulaklan hem i§itme ara
cidlr, hem de fiili savunmaya elveri§li bir organd1r. Oysa insamn ku
lagi yalmz i§itme orgamdlr. ate yandan filin burnu aym zamanda tut
ma, alma gorevi de yapar. Oysa insan burnu sadece koku almaya elve
ri§lidir. Hayvanlar arasmda etkilenme bak1mmdan mevcud olan fark
llllga ise I§Iktan ~ok fazla etkilenen yarasa ~u gozuyle bunun tami
men z1dd1 olan kirlang1cm gozfi ornek gosterilebilirler. 

ikinci Taksim : Hayvanlar ya suda veya karada ya§arlar, ya da on
ce suda dfinyaya gelir fakat sonra hayatlanm karada surdfirurler. ~im
di suda ya§ayan hayvanlan ele alallm. Bunlar birkac; bakrmdan degi~ik
likler gosterirler: 1) Bu turun ya§ama yeri, besinin bulundugu yer ve 
nefes alma yeri suyun ic;idir. Bunlar hava tenefffis etme yerine karm
lanna su allr bo§altrrlar ve bi:iylece solunurlar. Bu tti.r, sudan ~1kt1g1 za
man hayatm1 surduremez. Butun ballk turleri boyledir. Suda ya~ayan 
bir ba§ka tfu daha vard1r ki, bunlarm ya§ama ve beslenme yerleri su
yun i~i oldugu halde, bunlar ne hava ile ve ne de su yutma yoluyla solu
nurlar. BaZI inci tfuleri boyledir. 2) Suda ya§ayan hayvanlarm bir kis
nn akan sularda bir klsm1 da dere ve su birikintilerinde bulunurlar. 
Kurbagalar gibi. Bir ba§ka k1srm ise denizlerde ya§arlar. 3) Aynca suda 
Ya§ayan hayvanlarm bir klSffil kenarlarda, bir k1sm1 derinlerde, bir kls-

-rm ~am1rrlarda ve bir ba§ka klsnn da kayallklarda ya§arlar. 4) Yin0 su
da ya~ayan bu hayvanlarm bir klsm1 suya dalarken ba§a~a~ dalar, fa-
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kat yuzerken yiizge<;lerini a<;arlar.Bahk tiiriinde oldugu gibi. Kurbaga 
gibi bir ba§ka tiir yiizerken ayaklanm kullamrken, yenge~ gibi baz1 
tiirler suyun dibinde yiiriirler. Baz.t tiirler ise sfuiiniirler, bir kiSrm ba
lrklar ve kurtlar gibi. 

Karada Ya§aYan hayvanlar da baz1 bakrmlardan farkllllklar gaste
rirler: 1) Agtz ve burun gibi bir yolla soluyanlar oldugu gibi anlar gibi 
boyle bir organla solumaytp diger dt§ dokularmda bulunan ince delik
lerle soluyanlar da vardrr. 2) Bu hayvanlann bir klSinmm belli bir ban
nagi vard1r. Bir ba§ka k1sm1 ise boyle bir barmag1 olmay1p nerede denk 
gelirse orada banmr ve gecelerler. Bu son grup ancak yavrulad1g1 zaman, 
yavrularma bakmak i<;in bir yere bag1mll olurlar. Belli bir barmaga (yu
vaya) bagll olan kara hayvanlarmm barmag1 ya sarp yerler, ya c;ukur
lar, ya yiiksek yerler veya yeryiizii olur. 3) Kara hayvanlarmdan biitiin 
ku§lar iki ayakll olurlar. Bunlarm bir kism1 ·zorlukla yiiriirler; biiyiik, 
siyah kulang1c; ve yarasa kU§u gibi. Kanadl deri veya baga olanlann ise 
ayaklan olmaz; havada u<;an bir tiir Habe§istan y1lam gibi. 4) Ku§lar 
baz1 bakimlardan farklldular. Bunlarm bir tiirii toplu halde ya§ar; ley
Iekler gibi. Bir ba§kas1 ise ayn ayn ya§ar, tav§ancillar ve tiim yirtiCl 
kU§lar gibi. <;iinkii bunlar avlanm yakalamak i<;in tuz.aklar kurar ve av 
i<;in kavga ederler. Ku§lann bir k1sm1 daha vard1r ki, <;iftler halinde ve 
birlikte Ya§arlar, Bagutlak kU§lan gibi. Bir ba§ka tiir ise bazan toplu 
ve bazan da ayn ayn Ya§arlar. Tek ba§ma Ya§ayan kara hayvanlarm
dan baz1Ian evcil baz1lan ise yabani olur. Bunlarm bir ba§ka k1srm da 
bah<;elerde ya~arlar. insan, tek ba§ma ya§ama imkam olmayan tek can
lldu. Qiinkii insanm hayat vas1talan ve ge~imi sosyal ortakllkla kayna§
ffil§ ve biitiinle§mi§tir. An, karmca ve bir tiir turna ku~lan da insan gi
bi tOplu ya§arsa da an ve turnalarm bir tek begi ve ba§kam olur, ka
rmcalar ise toplu ya§asalar bile bir ba§kanlan olmaz. 5) Ku§lann bir 
klsnn et yer, bir kism1 ise tane yerler, baz1lan da ot yerler. Ku§larm bir 
k1smmm belli bir yiyecegi olur, anlar -gibi; bunlar besinlerini hep <;i~ek
lerden alrrlar. 6riimcek ise yalmz sinekleri yiyerek beslenir. Baz1Ian ise 
ne bulsa onu yer. Bazan suda, bazan da karada ya§ayan ii<;iincii tiir hay- · 
vanlar ise; bunlara suda dogan, orada bir miktar ya§ayan, sonra kara
ya <;Iklp hayatm1 orada siirdiiren hayvanlar ornek gosterilmektedir. 

U~iincu Taksim : Hayvanlann bir klSffil yaratlh§tan ehildir, insan 
gibi; bir k1sm1 ise dogll§tan ehlidir, kedi ve at gibi. Kaplan gibi baz1 
hayvanlar zorla ehlile§ebildigi gibi, canavarlar gibi hie; ehlile§meyen 
hayvanlar da vardu. Zorla ehlile§ebilen hayvanlarm fil gibi bir kLSrm 
~abuk ehlile§tigi ve ehli olarak kald1l?;l halde Arslan gibi <;ok zor ve al?;lr 
ehlile§enler de vard1r. Aslmda, 'her bir nev'in ehli olan ve olmayan 
- hatta insan nev'i de dahil- ~e§itleri oldugunu soylemek de mfun
kiindiir. 
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Dordiincii Taksim: Hayvanlarm bir k1srru sesli, bir klsrm ise sesziz 
dir. in san dl§mda kalan diger sesli canhlar cinsi arzu anmda daha ~ok 
ses ~1kanrlar. Yine horoz gibi baz1 hayvanlar vard1r ki, azgmd1r, siirekli 
cinsi sald1rganhk i~indedir; baz1lan ise normaldir, ancak belli za:man
larda cinsi arzu duyarlar. 

Be§mci Taksim: Ahlak bak1rrundand1r. Baz1 hayvanlar yumu§ak sa
kin tabiathdir, az sinirlenirler; s1g1rlar gibi. Baz1lan ise serttir ve ~ok si
nirlenirler, kara domuzu gibi. · Kimi yumu§ak fakat kurnazdlr, katlr gi
bi; kimi de hareketleri kotii fakat sinsidir, y1lan gibi. Asian gibi asil, 
cesur ve gii~lii hayvanlar oldugu gibi, kurt gibi gii~lu fakat kurnaz ve 
v.ah§i , baz1lan da tilki gibi kurnaz ve basit olur. Baz1 hayvanlar k1Zgm, 
basit olur, fakat kendini sevdinneye ~ah:§Ir; kopek gibi, baz1lan da ~ok 
iyi ve uysal olur; fil ve maymun gibi. Tabiatta tavus ~U§ru gibi klskan~ 
ve gurfulu hayvanlar oldugu gibi , merkep ve deve _gibi ~ok ~ekingen 
hayvanlar da vard1r. 

Altinci Taksim: Baz1 hayvanlar, di§isi bir hayvan dogurarak iirer- . 
ler, ba:z1lan ise an ve oriimcekte oldugu gibi once bir kurt dogurarak 
iirerler. 'Sonra bu kurt gel~ir, organlanru tamamlar, ar1 veya oriimcek 
olur. Ba:z1 hayvanlar da d~ilerinin yumurtlamas1yla iirerler. . , 

Bura:da §unu ifade etmeliyiz ki: insan akll en kii~iik ha.yvanla:rm 
bile inceliklerini bilmekten acizdir. Ancak bu hayvanlar Allah Teala'run 
varhgma kesin ve a~1k bir §ekilde delalet ederler. <;iinku biliyoruz ki bu 
hayvanlarm tiimii sadece dort unsurdan meydana gelmi§ olsalard1 hep
sinde ayru seviyede olmalar1 gerekirdi. Halbuki durumun bOyle olmay1p 
bu tiirlerin her birinin kendine has organlan, duygu kuvvetleri, beden
lerinin hacim ve miktan, omiirleri ve davram§lan bak1mmdan farkll 
olmalan mutlaka ve mutlaka bir yaratlcrmn, bir diizenleyicinin olma
smi gerektirir. Bu noktada soylenecek en giizel soz «Allah, diledigini ya
ratlr. ~iiphesiz ki Allah, her §eye kadirdir.» ayetidir. <;iinkii her§eye gu
cu yeten, her §eyi bilen, bu c'anlllarm her tiirlii halle~ine vaklf olan 
O'dur. Hangi ak1l bu biitiinii bilebilir, srrlanru ~ozebilir? 0, diledigini _ 
yarat1r ve hi~ bir §ey O'na mfmi olamaz. (Fahreddin Razi, Mefatih el-
0 -ayb, XXI~. 17-19) 

---000---

46 - Andolsun ki Biz, a~aklay1c1 a_yetler indirdik. Ve 
Allah, diledigini dogru yola iletir. 
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Allah Terua bu Kur'an'da hikm.etler, huktimler, apa~1k ve sa.glam 

misaller indirdigini anlatlr. Bunlar gen;ekten ~oktur. Aynca. onlan an
lamaya, onlara yapi§iP.laya alnl ve basiret sahiplerini iletrni:§tir. Bu se
beple Allah Teala: «Ve Allah, diledigini dogru yola iletir.>> buyurmu~tur. 

----- t Z A HI-----

«Andolsun Biz, a~lklay1c1 ayetler indirdik.>> aye.tinin tefsirinde ya
pllmasl gereken en dogru §ey; bu «ayetler» kelimesini, her ttirlu delil ve 
ibret manasma hamletmektir. Kur'an-1 Kerim, bu delillerin tumunu i9i
ne aldlgma gore, «ayetler» kelimesinderi her tfulu delili anlama.k murri.: 
kundtir. 

«Ve Allah, diledigini dOc,OorU yola iletir.>> ayetine gelince, bizim bu 
ayetle istidlal tarzrm1z daha once ge9mi§ti. Kadi Beydavi buradaki «ilet.
mek» kelimesinin, teklif ~agma erd.irmek veya Allah'a itaat edip mUka
fata lay1k olanlan cennete iletmek manasma oldugunu soylemi§tir. Bey
davi'nin bu ve bunun gibi ayetlerde yapilll§ oldugu yorumlara biz de bu 
gibi ayetlerde daha once cevab vermi§ bulunuyoruz. (Fahreddin :Razi, 
Mefatih el-Gayb, XXIV, 19). 

--ooo---

\ 

47- Allah'a da, pey.gambere de inam:ilk ve itaat ettik, 
derler. SonTa da •arkasmdan bir tak1:m1 yuz .yevirir. BunJtar 
inanmu; kimseler degillerdir. 

48- Aralannda hukmetmesi i.yin Allah' ave Raslllune 
9a~nld1klan zaman; bir tak1m1 hemen yuz c;:evirir. 
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49 - Eger hak, kendilerinden tarafa ise; boyunlanni 
biikerek gelirler. 

50 - Kalblerinde bir hastahk m1 var bunlann? Yoksa 
~iiphe mi ettiler? Veya Allalh'In ve RasiHiiniin kendilerine 
haks1zhk edeceginden mi korkuyorlar? Hay1r, onlar; zalim
lerin ikendileridir. 

51 - Aralannda hiikmetmesi i<;in Allah' ave Rasilliine 
<;agin~dlkla.n zaman; mii'minlerin s6zii, saciece: i~ittik ve 
itaat ettik, demekten ibarettir. Ve i~te onlar, feHtha erenle
rin kendileridir. 

52- Kim, Allah'a ve Rasilliine itaat eder, Allah'tan 
korkar ve sak1n1rsa; i$te onlar, kurtulu~a erenlerin kendi
leridir. 

Allah'In Hiikmtinden Ka~anlar 

Allah Teala m:Unaflklann niteliklerini haber veriyor . . Onlar gizle
diklerinin tersini a~1ga vururlar ve soz olarak dilleriyle : · «Alla?'a da, 
peygambere de inand1k ve itaat ettik, derler. Sonra da arkasmdan bir 
taklffil yiiz ~evirir . » Amelleri ile sozlerine ters hareket ederler. Yapma
yacaklanru soylerler. Bu seoeple Allah TeaJa: «Bunlar inan~ kimse
ler degillerdir.» buyurur. «Aralarmda hiikmetmesi i~in Allah'a ve Ra
silliine (Allah'm el~isine indirdigi hidayete tabi olmaya) ~agnldlklan 
zaman; bir takl!nn hemen yiiz ~evirir. (Ona tabi olmaktan biiyiiklene
rek yiiZ ~evirirler . ) Bu, Allah Teala'run ~ kavli gibidir : «Sana indi
r ilene ve senden once indirilenlere; inand1klanm iddia edenleri gorme
din mi? Kiifretmeleri emrolunmu§ iken Tagut'un oniinde muhakeme 
edilmelerini isterler. Halbuki §eytfm, onlan uzak bir sap1kl1kla sapt1rmak 
istiyor. Onlara: Allah'm indirdigine ve peygambere gelin, ·denilince; 
iniinaflklarm senden biisbiitiin uzakla§tlklanm goriirsiin.» (Nisa_, 60-61). 
Taberani'de Ravh ibn Ata ibn Ebu Meymftne kanallyla ... Semiire (ibn 
Ciindeb)den merfu' olarak rivayet edilen bir hadiste §Oyle buyrulur: 
Kim, bir sultana ~agmllr da bu ~agnya icabet•etmezse; o, hi~ bir hak
kl olmayan zalimdir. 

<<Eger hak, kendilerinden tarafa ise; (hiikiim aleyhlerine degil de 
lehlerine olacaksa) boyunlanm biikerek, (i§itip itaat ederek) gelirler.» 
Eger hiikiim kendi aleyhlerine olacaksa, yiiz ~evirip hak olmayana da
vet eder ye orada batllm ge~erli olmas1 i~in Hz. Peygamber (s.a.)den 
bir b~kasmm hakemUgme ba§vurmak ister. Onun daha onceki boyun 
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egerek gelmesi, hak olduguna inand1gmdan degildir. Bilakis arzusuna 
uygun oldugu i~indir. Bu sebeple hak onun maksadma ters d~tugun
de, haktan bir b~kasma yonelir. Bu sebeple Allah Teala: ((Kalblerinde 
bir hastallk rm var bunlarm? Ycksa §iiphe mi ettiler? Veya Allah'm ve 
Rasuliiniin kendilerine haks1zl~k edeceginden mi korkuyorlar?» buyur
mU§tJur. Yani onlarm durumlan §U ii~ ihtimalin dl§mda degildir: Ya 
kalblerine i§lemi§ bir hastallk vardlr veya dinde bir §Upheleri vard1r ve
ya Allah'm ve Rasulti.niin kendilerine hukumde haks1zhk etmesinden 
korkmaktad1rlar. Bunlardan hangisi olursa olsun, hepsi de mahza kii
fiirdiir. Allah Teala onlarm her birerini ve onlarm bu s1fatlardan han
gisine sahip olduklanm en iyi bilendir. 

«Hay1r, onlar; zalimlerin kendileridir.)) Onlar zalimlerin, giinah
karlarm ta kendileridir. Allah Teala ve Rasulu, onlarm zannedip veh
mettikleri zuliim ve haks1zhktan uz.aktlrlar. Allah ve RasUlii bundan 
yucedir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Hasan'dan rivayetinde 
o, §6yle anlatrm§: Birisinin ba§ka birisi ile arasmda bir anla§mazhk ol
dugunda o adam hakh ise Hz. Peygamber ·(s.a.) e ~agnld1gmda boyun 
biiker, kabulllenir ve Hz. Peygamber (s.a.) in kendisi lehinde hak ile 
hiikiim verecegini bilirdi. Haks1zllk etmek istediginde Hz. Peygamber 
(s.a.) e ~gnllrsa, yiiz ~evirir ve : Filancaya giderim, derdi. Allah Teala 
bu ayeti indirdi de, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdu : Kimin karde§i 
ile arasmda bir §ey (anla-§mazllk) olur da, miisliimanlann hakimlerin
den bir hakeme 9agmldlgmda icabet etmekten yti.z 9evirirse; i§te 0 za
limdir, hi\! bir hakkl yoktur. Bu hadis garib ve miirseldir. 

Sonra Allah Teala , Allah'a ve Rasuliine icab::t eden mii'minlerin 
s1fatlanm haber verir. Onlar, Allah'm Kitab'1 ve L'lgtsinin Siinnet'i dl
§lnda bir din aramaktadrrlar. ~oyle buyurur: ((Aralarmda hiikmetmesi 
i9in Allah'a ve Rasuliine 9agmld1klan zaman; mii'minlerin sozu, sa
dece: 'i§ittik ve itaat ettik, demekten iba.rettir.» Bu sebeple Allah Teala 
onlan kurtulu.~la nitelemi§tir. KurtulU.§; arzulanana nail olmak ve kor
kulandan lrurtulmaktlr. eVe i§te onlar, felaha erenlerin kendileridir.» 
buyurmU§tur. «Mii'minlerin sozii, sadece : i§ittik ve itaat ettik, demek
ten ibarettir.» kavli hakkmda Katade der ki: Akabe biatm:ia ve Bedir'
de haz1r bulunmu§ olan Ansar 'm reislerinden biri alan Ubade ibn Sa
mit, oliim vakti geldiginde karde§i oglu Cunade ibn Ebu Umeyye'ye: 
Senin aleyhine ve lehine olam (senin gorevlerini ve haklanm) haber 
vermeyeyim mi? diye sordu. Onun: Evet, haber ver, demesi iizerine 
§Oyle dedi: Senin gorevin; zorlugunda, kolayllgmda, ho§land1gm ve ho§
lanmadlgm §eylerde, kendin i9in se9tiklerinde i§itip (Veliyyii'l-Emre) 
itaat.etmendir. Dilini adaletle dogru tutman, i§ sahibleriyle i§ konusun
da 9eki§memen gerekir. A91k~a Allah'a isyan olan bir §eyi sana ernret
meleri durumu miistesnad1r. Allah'm kitabma ters dii.§€m bir §eyle em-
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rolundugunda, sen Allah'm kitabma uy. Ka:tade der ki: Bize anlatildl
gma gore Ebu Derda §Oyle der~: islam ancak Allah'a itaat iledir. Ha
yir ancak cemaatta, Allah ve Rasuliine, halifeye ve genelde mii'minlere 
kar§I ihlasll olmaktadrr. Bize anlatild1gma gore Hz. Orner ibn Hattab 
(r.a.) §Oyle dermi§: islam'm kulpu, yapi§llacak yeri Allah'tan ba§ka i!ah 
olmad1gma §ehactet etmek, namaZI k1lmak, zekati vermek ve Allah'm 
miisliimanlarm i§i ile gorevlendirdiklerine itaat etmektir. Bu haberleri, 
ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. Alla,h'm Kitab1'na, Rasilliiniin S.iinne
tine, Hulefa-i Ra§idin ile Allah'a itaatla emrettikleri takdirde imam
lara itaatm vacib olduguna dair bir~ok hadis ve haberler varid olmu§
tur ki bunlar burada say1lamayacak kadar ~oktur. 

((Kim, Allah ve Rasliliin (tin emretti:klerin) e itaat eder, (yasakla
dlklanru terk eder), Allah'tan (ge~mi§ giinahlanndan dolay1) korkar 
ve (gelecekte yapacaklarmdan) sakmusa; i§te, onlar kurtulu§a erenle
rin, (her bir hayn hem diinyada hem de ahirette biitiin kotiiliiklerden 
emin olanlarm) kendileridir.» 

/.\ ..... ,.) j,.;' 0 ..) '-" . , ' "' • ' j,.; J • ..; ..; 0 .; • ..; • / 0/ 

~\~!::i~~U,~~~~~:' ·~'~·:., .. ti~'~~\~'-' 
t-~ c~ t"'~ \~--:~ ~\:r, ~\,, J \""'(=-~ \\ _, '~"\ :.~ ~ ~; (' .J ....-: 
~ ,. .. ... I_)) .Jl),. ~ J ~ ~ ~ ~ Lr"" ~ J \J:-"-":> 

® ~t>'~il-?y;.;J~~t\7-0~.4~~:~ ·~c~ 
53- Var gu·gleriyle Allah'a yemin ettiler ki; eger ken

dilerine erilredersen (sava~a) Qikacaklardrr. De ki: Yemin 
etmeyin bu, ma'kiH bir itaattlr. Muhakkak ki Allah, yap
tiklarinizdan haberdard1r. 

54 - De ki: Allah' a itaat edin, peygambere itaat edin. 
Sayet yuz <;evirirseniz bilin ki; o, kendisine ylikletilenden, 
siz de kendinize yukletilenden sorumlusunuz. Eger ona 
itaat ederseniz; dogru yolu bulursunuz. Peygambere du
~en, apag1k tebligden ba~kas1 degildir. 

Allah Teala nifak ehlinden haber veriyor. Onlar Allah Raslilii (s.a.), 
~1kmay1 em:r:ettigi takdirde mutlaka ~Ikacaklarma yemin ederlerdi. Al
lah Terua da: ((Yemin etmeyin.» buyurmU§tur. ((Bu, ma'kul bir itaat
trr.)) ayetinin anlammm sizin itaatilllZ bilinen bir itaatt1r, §eklinde ol
dugu soylenir. Yani sizin itaatm1zm, an1ele dokiilmeyen miicerred bir 
soz oldugu bilinmektedir. Siz her ne zaman yemin etmi§seniz mutla,ka 
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yalan soylemi§inizdir. Nitekim Allah Teala, ba.§ka ayet-i kerime'lerde 
§Oyle buyurmaktadu: <<Size yemin ederler ki kendilerinden hO§nU.d ola
SllliZ. Siz onlardan ho§nu::l olsamz da §tiphesiz ki Allah, fas1klar gti
rUhundan hO§nud olmaz.» (Tevbe, 96), «Onlar yeminlerini kalkan edin
diler de Allah'm yol-undan allkoydular. Gerc;ekten i§ledikleri i§ler ne 
kottidiir.» (Mtinafiklin, 2) . Kendileri ic;in se~tikleri ve tercih ettikleri 
konularda bile yalan soylemek onlarm huylarmdand1r. Nitekim Allah 
Tea18. bir ayet-i kerime 'de §Oyle buy-urur: « (Ey Muhammed,) Mtinaflk
larm, ehl-i kitab'dan ktifretmi§ olan karde§lerine: Eger siz yurtlarllliz
dan (,!Ikanlrrsamz andolsun ki, biz de sizinle beraber (,!Ikanz; sizin aley
hinizde asla kimseye itaat etmeyiz. Eger sava§a tutu§ursamz mutlaka 
size yardlm ederiz, dediklerini gormedin mi? Allah, onlann yalanc1 ol
duklanna §ahidlik eder. Onlar c;:lkanlml.§ olsalar, andolsun ki , onlarla 
beraber c;Ikmazlar; sava§a tutu§mU§ olsalar, andolsun ki, onlara yardl
ma kO§mazlar; onlara yard1ma gitseler mutlaka geri dontip kac;:arlar, 
sonra yard1m da gormezler.» (Ha§r, 11-12). 

«Bu, ma'kul bir itaattii.» ayetinin anlammm §oyle oldugu da soy
lenmi§tir: Sizin i§iniz ma'kul bir itaat olsun. Mii 'minler nas1l Allah'a 
ve Rasultine yeminsiz olarak itaat ediyorlarsa, sizin de itaaatm1z yemin 
etmeksizin ma'kw bir itaaat ol.sun ve sizler de orilar gibi olun. «Muhak
kak ki Allah, yaptlklanmzdan haberdardir.» Allah Teala, kimin itaat 
iizere ve kimin de isyan tizere oldugundan haberdardrr. ic;i ba§ka iken 
yeminle itaat izhar etmek her ne kadar yaratlklara kar§l gec;erli ise 
de yarat1c1 olan Allah Teala gizliyi ve gizlinin de gizlisini bilendir. Hie;: 
bir hile ve kan§tiTma O'na kar§l gec;erli degildir. Aksine 0, tersini a(,!l· 
ga vursalar dahi kullanmn gontillerinde olanlardan haberdard1r. «De 
ki: Allah'a it9.at edin, :r;eygambere itaat edin (de Allah'm Kitab'ma ve 
Rasultintin Stinnet'ine uyun) . ~ayet (ondan) ytiz c;evirir (ve onun size 
getirdiklerini terk eder) seniz bilin ki; o, kendisine yiikletilen (risaletin 
tebligi ve emanetin yerine getirilmesin)den, siz de (bunlardan) kendi
nize ytikletilenden, (ona kar§l ta 'zimde bulunmaktan ve geregini yeri
ne getirmekten) sorumlusunuz. Eger ona itaat ederseniz; dogru yolu 
bulursunuz.» <;tinkti o, dosdogru bir yola c;agiTmaktadir. «Goklerde ve 

"yerde olanlarm kendisine ait oldugu Allah'm dosdogru yo}unu ... iyi hi
lin ki, btittin i§ler sonunda Allah'a doner.» (~lira , 53) . 

Allah Teala'mn: «Peygambere dti§en, apac;1k tebligden ba.~kas1 de
gildir.» ayeti, §U ayetleri gibidir: «Senin vazifen, s.idece t eblig etmektir. 
Hesab gormekse Bize dti§er.» (Ra'd, 40) , «Sen ogtit ver, c;tinkti sen an-.. 
cak bir ogutc;:tistin. Onlara zor kullamc1 degilsin.JJ · (Gfl.§iye , 21-22). ' 

Vehb ibn Miinebbih der ki: Allah Teala israilogwlan peygamber
lerinden ~i'ya admdaki peygambere vahyetti ki : israilogullan ic;inde 
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kalk; §iiphesiz Ben, senin dilinle vahiy indirecegim. Peygamber kalktl 
ve §6yle dedi: Ey gok i§it (dinle), ey yerytizii sus; §iiphesiz Allah Teala 
yerine getirecegi bir i§ ve bir durumu idare etmek ve ona hiikmetmek 
istiyor. ~iiphesiz 0 koyierin \!Ole, agac;llklarm \!Ukur yerlere , nehirlerin 
c;ollere, nimetlerin fakirlere donmesini ve hiikiirnranllgm \!Obanla da ol
masmi diliyor. 0 , iimrnilerden bir iimmiyi peygamber olarak gonder
mek istiyor. 0 peygam.ber ; c;irkin, kaba-saba, c;ar§llarda yiiksek sesle mii
naka§a eden birisi degildir. Bir c;eragm yamndan gec;se vakanndan ve 
sekinetinden otiirii onu sondiirmez. Kuru bir kaml§ iizerinde yiiriise 
ayaklarmm altmdan herhangi bir ses i§itilmez. Ben, onu miijdeleyici 
ve uyanc1 olarak gonderecegim. Bo§ soz soylemeyecek. Onunla kor goz
leri, sagu kulaklan, ortiilii kalbleri ac;acag1m. Her bir giizel i§e onu rnru
vaffak k1hp iletecegim. Ona her tiirlii §erefli huyu bah§edecegim. Seki
neti elbisesi; iyiligi §ian; takvas1 gonlii, kalbi; hikm.eti konU§masl; dog
ruluk ve vefas1 tabia:tl; affetmesi ve iyiligi ahHl.kl; hakk1 §eriat1; ada
leti, ahlakl ve sireti ; hidayeti imam.t; islam'1 dini k1lacag1m. Onun is
mini oviilmii§ kllacag1m. Onunla sap1khktan sonra hidayet bah§edece
gim. Bilgisizlikten sonra, onunla bilgili kllacag1m. Ad1 sam kaybolduk
tan sonra onu yiiceltecegim. Tanmmazhktan sonra onu tammr kllaca
glm. Azhktan sonra onunla c;ogaltacak, fakirlikten sonra zenginle§tire
cek, aynhktan sonra onunla toplayacak par\!alannn§ iimmetler, birbi
rine Zid kalbler ve dagmik arzulan onunla bir araya getirecegim. in
sanlardan biiyiik bir toplulugu onunla helakten kurtaracag1m. Onun 
iimmetini, insanlar ic;in <;lkanlml§ en hay1rl1 iimmet k1lacag1m. Onlar, 
iyilikle emredip kotiiliikten men'edecekler. Onlar muvahhidler, ihlash 
mii'minler ve peygamberlerinin getirdiklerini dogrulay1c11ar olacaklar. 
Vehb ibn Miinebbih'in bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etmektedir. 

55 - Allah; ic;inizden iman edip salih amel i~leyenlere 
va' detti ki: Onlardan oncekileri nas1l halef k1ld1 ise onlan 
da yeryuzune halef k1lacak ve onlar ic;in begendigi dini te
melli yerle~tirecek, korkulann1 emniyete c;evirecektir. <;un
kii onlar, Bana kullu'k eder ve hie; bir ~eyi Bana ~irk ko~-
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mazlar. Kim de bundan sonra inkar ederse; i~te onlar, fa
Siklann kendileridir. 

Yerytiziiniin Ger\lek Sahipleri 

Allah Tea.la Rasulii (s.a.) ne va'dediyor ki onun iimm.etini yeryii
ziinde halifeler kllacaktlr. Yani ·onlan insanlarm imamlan ve idareci
leri kllacaktrr. Onlarla iilkeler diizelecek, kullar onlara boyun egecek 
ve insanlardan korkularmdan sonra onlarm bu korkulanm emniyyet ve 
onlan hakim klima ile degi§tirecektir. ~iiphesiz Allah Teala bunu yeri
ne getirm~tir. Hamd ve minnet O'nachr. Allah Raslilii (s.a.) vefat et
mezden once Allah . Teala ona Mekke 'nin, Hayber ve Bahreyn'in, Arap 
Yanmadasmm diger yerlerinin ve biitiiniiyle Yemen iilkesinin fethini 
nasib etrn.i.§tir. Hecer mecU.silerinden ve ~am yorelerinin bir k1smmdan 
cizye almrm§, Rum krall Hiraki ile Mls1r ve tskenderiye hakimi Mukav
kr.s, Umman krallan ve Habe§ krah Neccasi ona hediyeler gondermi§ler
dir. Allah Rasulii (s.a.) vefat buyurup ta Allah Tea.la onu kendi katm
daki §erefler i~in s~tigi zaman ondan sonra ~i halifesi Ebubekir es
Siddik iistlenmi§, Allah Rasulii (s.a.)niin vefatl srrasmda zay1flay1p da
gilanlan toplami§, Arap Yanmadasm1 gii~lendirmi§, isl8ml ordulanm 
Halid ibn Velid (r.a.) in komutasmda iran iilkelerine gondermi§ ve on
lar iran iilkesinin bir k1smm1 fethetmi§ler, ahalisinden bir klsmim 61-
diirmii§Ierdir. Diger bir orduyu Ebu Ubeyde (r.a.) ve onunla beraber 
clan lrumandanlar komutasmda ~am iilkesine, bir ii~iinciisiinii Amr ibn 
As (r.a.) komutasmda Mls1r iilkelerine gondermi§tir. ~am'a gonderilen 
orduya Allah Teala Hz. Ebubekir'in halifelik giinlerinde ahidlerinden 
donen Busra, Dima§k, Havran ve civarmdaki iilkelerin fethini nasib et
.mi§tir. Allah Teala Hz. Ebubekir'i de kendi katmjaki §erefler t~in se~ip 
vefat ettirdiginde, islam'a ve miisliimanlara ihsanda bulunarak Hz. 
Ebubekir'e kendisi xerine Hz. Orner el-Faruk'u halife b1rakmasm1 ilham 
etm~tir. Ebubekir'den soma ~i Hz. Orner tam olarak iistlenip yerine 
getirm~tir. Alemler giic;lii ahlakl ve miikemmel adaletinde peygamber
Ierden sonra onun bir benzerini gormemi§tir. Onun halifelik giinlerin
de biitiiniiyle ~am iilkesi, sonuna varmcaya kadar Mls1r diyan, iran 
diyanmn birc;ogu fethedilm~. Kisra'mn satveti kmlarak alc;altllml§ ve 
iilkesinin en U2ak yerlerine ric'at ederek ka<;ml§tlr. Kayser hezimete ug
ratllml§, ~am tilkesinden eli c;ektirilm~ ve Kostantiniyye'ye s1gmmak 
zorunda kalrm§tlr. Kisra ve Kayser'in mallan, Hz. Peygamber (s.a.)in 
Rabbmdan alarak va'dettigi gibi Allah yolunda sarfedilmi§tir. Hz. Os
man'm halifeligi doneminde islam iilkeleri yeryiiziiniin en uzak· dogu 
ve batllanna kadar uzanmi§ bat1 iilkeleri en uza~na varmcaya kadar, 
Endilliis, K1bns, Kayrevan iilkeleri, Atlas Okyanusuna dayanan Se:pte 
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iilkeleri fethedilmi§tir. Dogu yoniinden ise <;in Ulkesinin derinliklerine 
kadar fethedilmi§, Kisra oldiiriilmi.i§, hiiki.imnl.nllg1 biitiiniiyle zevale 
ermi§tir. Irak §ehirleri, Horasan ve Ahvaz fethedilmi~; miisliimanlar 
Tiirklerden birc;ogunu i::ildiirmii§lerdir. Allah Teala onlarm en biiyiik 
krallan olan Hakan 'l zelil kllml§tlr. Yeryiiziiniin dogu ve bat1larmdan 
harac; toplanarak mii'minlerin emiri Hz. Osman ibn Affan (r.a.)m ya
nma getirilmi§tir. Biitiin bunlar onun Kur'an'1 okumas1, ve iimmet-i 
islam'1 Kur'an'1 muhataza iizerinde toplamas1 bereketiyledir. Bu sebep
ledir ki sahih bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§tur: ~iip

hesiz Allah Teala yeryiiziinii benim ic;in diirdii. Dogulanm ve batllarmi 
gordiim. Ummetimin hiikiimranllg1 ondan benim ic;in diirUlenine eri
§ecektir. i§te biz Allah ve Rasuliiniin bize va'dettigi iilkelerde dolamp 
durmaktay1z. Allah ve Rasulii dogru soylemi§tir. Allah'tan zatma veRa
suliine imam, bizden ho§nud olacag1 §ekilde §i.ikriinii yerine getirmeyi 
dileriz. 

imam Muslim ibn Haccac der ki : Bize ibn Ebu Omer'in ... Cabir 
ibn Semure'den rivayetine gore ; o, Allah Rasulii (s.&..)nii §Oyle buyu
rurken i§it~i§ : Ba§lannda on iki ki§i emir (ve idareci) oldugu siirece 
insanlarm i§i ileri gitmeye devam edecektir. Sonra Hz. Peygamber (s.a.) 
bir kelime daha soyledi, ama bu kelime bana gizli kaldl. Babama: Allah 
Ra:sulii (s.a.) ne scyledi? diye sordum da: (Bu on iki idarecinin) hepsi 
Kurey§'tendir , dedi. Hadisi Buhari de ~u'be'den, o ise Abdiilmelik ibn 
Umeyr'den rivayet etmi§tir. Miislim'in rivayetine gore Allah Rasulii 
(s.a.) , bu soziinii Maiz ibn Malik'in recmolundugu giiniin ak§ammda 
sC.ylemi§ ve bununla beraber ba§ka hadisler de zikretmi§tir. Bu hadis-i 
§erif mutlaka on iki adaletli halifenin viicuduna delalet eder. Ancak 
bunlar, §ia'nm iddia etmi§ oldugu onilti imam degildir. Zira onlarm bir
c;ogunun (miislfunanlarm i§ini iistlenme ve veliyyii'l-Emr olma) konu
sunda herhangi bir paylan yoktur. Ancak bu on iki idareci Kurey§'ten 
olacak, miisliimanlarm i§lerini iistlenecekler ve adaletli olacaklard1r. 
Gec;mi§ kttablarda da onlarla ilgili miijdeler vardlr. Sonra bunlann pe§
pe§e gelmeleri de §art degildir. Bu iimmet ic;inde pe§pe§e ve dagm1k ola
rak viicud bulmalan ihtimal diliilindedir. Bunlardan dordii idareyi ele 
alarak gec;mi§tir ki, bunlar Hz. Ebubekir, Hz. Orner, Hz. Osman sonra 
da Hz. Ali - Allah onlardan ho§nud olsun- dir. Onlardan sonra bir 
fetret devresi meydana gelmi§tir. Allah'm diledigi kadan ortaya <;Ikml§, 
kalanlan da Allah 'm bilj.i~i bir zamanda meydana c;lkacakbr. Ad1 Al
lah Rasulii (s.a.) nun adma, kiinyesi de kiinyesine mutab1k olari, zuliim 
ve haks1zllkla doldurulmu§ yeryiiziinii adaletle dolduracak olan mehdi 
de bunlardandlr. imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei'nin Said 
ibn Cuhman'dan, onun da Allah Rasulh (s.a.)niin kolesi Sefine'den riva
yetine gore, Allah Rasulii (s.a .) §Oyle buyurmU§tur: Benden sonra hali· 
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felik otuz senedir. Sonra zalim hiikfunranllk (hiikiimdArhk) olacaktlr. 
<<Allah; i~iniz.den iman edip salih amel i§leyenlere va'detti ki: Onlardan 
oncekileri nas1l halef klld1 ise onlan da yeryi.iztine halef k1lacak ve on
lar i~in begendigi dini temelli yerle§tirecek, korkulanm emniyete \!evi
recektir.)) ayeti hakkmda Rebi' ibn Enes'in naklettigine gore Ebu Aliye 
§oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) ve ashab1 Mekke'de yakl~lk on se
ne korlru halinde ve gizlice insanlan tek olan Allah'a, tek ve ortag1 ol
maksizm O'na ibadete ~ag1rd1lar. Heni.iz sava~la emrolunmami§lardL 
Sonra Medine'ye hicretle emrolundular, Medine'ye geldiler. Allah Teala 
onlara sava§I emretti. Medine'de de korkar durumdaydilar. Ak§am si
lahh olarak yatiyor, sabah silahh olarak kalklyorlardi. Allah'm diledigi 
kadar bu durumda kald1lar. Sonra Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan 
birisi: Ey Allah'm el~isi, ebediyyen biz boyle korkar halde mi olacagiZ? 
Emniyette olacagimiz ve silahlan brrakacaglmiZ bir giin bize gelmeye
cek mi? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.): Bu durumda ~ok az kalacaksi
mz. Nihayet sizden birisi i~lerinde demir (silah) olmayan biiyUk bir top-

_lulugun i~inde dizlerini biiki.ip elleriyle dizini tutarak oturacak, buyur
du. Allah Teala da bu ayet-i kerime'yi indirdi. Allah Teala peygambe
rini biitlin Arap Yanmadasma muzaffer ve hakim k1111, emniyet i\!eri
sinde oldular ve silahlarm1 b1rakt1lar. Sonra Allah Teala Peygamberi 
(s.a.)nin rUhunu kabzetti. Onlar Hz. Ebubekir, Hz. Orner ve Hz. Os
man'm halifeliklerinde emniyyet i~inde oldular ve sonunda dii§tiikleri 
duruma dii§tiiler de aralanna korku girdi. Aralarmda engeller, §artlar 
edindiler, durumu degi§tirdiler ve bu yiizden onlann durumlan degi§
tirildi (emniyetleri korkuya ~evrildi). Selef'jen birisi ~ Ebubekir ve 
bmer'in -Allah onlardan hO§nud olsun- halifelikleri Allah_'In kita
bmda haktrr, derni.§ sonra da bu ayet-i kerime'yi tilavet etllli§tir. Bera 
ibn Azib der ki: Biz §id1etli bir korku i~indeyken bu ayet-i kerime na
zi! oldu: Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: ((Hatrrlaym 
ki, bir zamanlar siz, yeryiiziinde azhktlmz, zay1f say1lrrdrmz. insanlarui. 
sizi tutup kapmasmdan korkuyordunuz. Size ev-bark verdi, yard1rmyla 
destekledi ve temiz ~eylerden nz1klandird1. Ta ki §Ukrwesiniz.)) (En
fa!, 26). 

Allah Teala burada: ((Onlardan oncekileri nas1l halef klld1 ise ... u 

buyururken ba§ka bir ayet-i kerime'de Hz. Mfu;a'mn kavmine §Oyle de
digini haber verir: «Habbm1zm, dii§manmiZI yok etmesi ve yeryiiziinde 
sizi onlann yerine getirmesi umulur. Ve o zaman nas1l davranacagm1za 
bakacaktlf.l> (A'raf, 129). Ba§ka bir ayeti kerime'de de §Oyle buyrul,ur: 
((Biz ise istiyorduk ki; gii~siiz say1lanlara iyilikte bulunallm, onlar1 on
derler kllallm ve onlan varisler yapalrm. Ve onlan memleketlerine yer
le§tirelim. Firavun'a, Haman'a ve ikisinin askerlerine ~ekinmekte olduk
lan §eyleri gi:isterelim. » (Kasas, 5-6) . 
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((Onlar ic;in begendigi dini temelli yerle§tirecek, korkulanm emni
yete c;evirecektir.)) Allah Rasulu (s.a.) kendisine elc;i alarak gelen Adiyy 
ibn Ha..kim'e: Hire'yi bilir misin? diye sarm~tu. 0: Bilmiyorum fakat 
i§itmi§tim dedi. Allah Rasulu (s.a.): Nefsim kudret elinde olan (Allah) 'a 
yemin ederim ki, Allah Teala bu i§i mutlaka tamamlayacak ve sonunda 
bir karlm Hire 'den c;1k1p yamnda kimse olmaks1zm Beytullah'I tavaf 
edeccktir. Kisra ibn Hurm:iiz'iin hazineleri mutlaka fetholunacakt1r, 
buyurdu. Ben: Kisra ibn Hiirmiiz mu? diye sordum: Evet, Kisra ibn 
Hiirmiiz buyurdu. Mal a kadar c;ok infak olunacak ki sonunda kimse ka
bUl etmeyecek. Adiyy ibn Hatim der ki: i§te §U kadm Hire'den <;1k1p 
yamnda ki.mse olmaks12m Beytullah'I tavaf ediyar. Kisra ibn Hurmuz'
iin hazinelerinin fethinin bah§olundugu kimseler ic;indeydim. Nefsim 
kudret elinde alan (Allah) 'a yemin ederim ki, mutlaka tic;tinctisu de 
meydana gelecektir. Zira onu Allah Rasutti (s.a.) soylemi§'tir. 

imam Ahmed'in Abdtirrezzak kanallyla .. . Ubeyy ibn Ka'b'dan riva
yetine gore Allah Rasulti (s.a .) §6yle buyurmu§tur: Bu funmete yuce 
mevkiler, yiikseklik, din, zafer ve yeryiiziine sahip alma mtijdelenmi§
tir. Onlar&an kim ahiret amelini diinya ic;in i§lerse onun a.hirette hie; · 
bir pay1 olmayacakbr. 

«<;iinkti onlar, Bana kulluk eder ve hie; bir §eyi Bana §irk k~maz
lar. » imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Muaz ibn Cebel'den rivaye
tinde o, §Oyle anlat1yor: Allah Rasulti (s.a.) niin terkisindeydim. Benim
le anun arasmda sactece binitin egerinin arkasma dayamlacak yeri var
dl. Ey Muaz., buyur:iu . Ben:Buyur ey Allah'm elc;isi, buttin mutluluklar 
senin olsun, dedim. Bir sure yiirudti sonra ey Muaz ibn Cebel, dedi. Ben: 
Buyur, btittin mutluluklar senin olsun ey Allah'm elc;isi, dedim. Bir su
re daha yiiriidii sanra: Ey Muaz ibn Cebel, buyurdu. Ben: Buyur, mut
luluklar senin olsun ey Allab'm elc;isi, dedim. Allah'm, kullan iizerinde
ki hakkl nedir bilir misin? diye sordu. Ben: Allah ve RasUlii en iyi bi
lendir, dedim. Allah'm kullan iizerindeki hakk1 O'na ibadet etmeleri ve 
O'na hi9 bir §eyi ortak ko§mamalandir, buyurdu. Sanra bir sure daha 
yiirudti ve ey Muaz ibn Cebel, dedi. Ben: Buyur, mutluluklar senin ol
sun ey Allah'm el~isi, dedim. Bunu yapbklan takdirde kullann Allah 
tizerindeki hakk1 nedir biliyor musun? diye sordu, ben : Allah ve Rasulti 
en iyi bilendir, dedim. Kullann, Allah uzerindeki hakkl onlara azab et
memesidir, buyurd.u. Buhari ve Mtislim Sahih'lerinde Katade'den riva
yetle tahric etmi§lerdir. 

((Kim de bunda...'1 sonra inkar eder (ve Benim itaatundan c;lkar)se; 
i§te anlar, (Rablarmm emrinden ~lkml§) fas1klann kendileridir. (En 
btiytik giinah olarak bu onlara yeter) » Sahabe - Allah onlardan raz1 
alsun- Hz.Peygamber (s.a.) den sonra Allah'm emirlerini en ~ak yerine 
getiren, Allah'a en ~ok itaat edenler olduklarmdan onlann zaferleri bu-
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nun ol~ii.siince olmu§tur. Onlar Allah'm kelimesini, dogularda ve batl
Jarda galib getir~ler, Allah TeaHl da onlan gii~lend~; diger Ulke
lere ve kullara hakim olmt.L§lardrr. Onlardan sonra insanlar ba.ZI emir
lerde kusllrlu olduklardan onlarm gruibiyetleri de bunlar ol~iisiince azal
ml§tiT. Buhan ve Miislim'de muhtelif §ekillerde rivayet edilen bir ha
disi §erif'rte Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurm~tur. Ummetimden bir 
grup hakka yardun etmekte devam edecekler, onlardan aynlan ve onla
ra Zld gidenler ktyamet giiniine kadar onlara zarar veremeyecektir. 
B~ka bir rivayette: Onlar bu durumdalarken Allah'm emri gelinceye 
i<.adar, fazlahgt vardrr. Diger bir rivayette: Deccal ile sav!'t§mcaya kadar 
losrm; b~ka- bir rivayette: Onlar hakka yanhm ederlerken Meryem Oglu 
Isa ininceye kadar, ktsrm vard.lr. Bii.tiin bu rivayetler sthhatll olup ara
lannda herhangi bir ztdllk yoktur. 

56- Namaz klhn, zekat verin ve peygambere itaat 
edin ki rahmete kavul?turulasrnrz. 

57 - Sakm o kufredenlerin, Bizi yeryuzunde aciz brra
kacaklannr sanma. Onlann bannaklan atel?tir. Ne kotu 
doniil?tiir. 

Allah Tea.Ia, inanan kullarma namazt kllmalanm emrediyor. Na
maz, tek ve ortagt olmayan Allah'a ibactettir. Onlara zekat verm.elerini 
emrediyor. Zekat, yaratlklarm gii~siizlerine ve fakirlerine ihsanda bu
lunmaktrr. Allah Teala inanan kullartmn bu i§lerde Allah Rasulu (s.a.) 
ne itaat eder durumda olmalarmt, kendilerine emrettigi hust.lslarda pe~ 
§inden gitmelerini, yasakladlklanm terketmelerini emrediyor. Boylece 
belki Allah onlara rahmet edecek, actyacaktrr. ~iiphesiz. ki bunlan ya
pana Allah Te·ala merhamet edecektir. Nitekim ba§ka bir ayet-i keri
me'de §Ciyle buyurur: <ci§te Allah bunlara rahmet edecektir.» (Tevbe, 71). 

« (Ey Muhammed,) sakln (sana ztd giden ve seni yalanlayan) o kiif
redenlerfu Bizi yeryiiziinde aciz brrakacaklanm sanma.» Onlar Allah't 
asla aciz btrakamazlar. Bilakis Allah Teala onlara gii~ yetiricidir. Bu 
yapttklanna kar§t onlara §iddetli bir azabla azab edecektir. «Onlann 
(ahiret yurdunda) bannaklan ate§tir. Ne kotii. donii§tiir.)) Kafirlerin 
varacaklan yer ne kadar kotii bir donii.§ yeridir, kalacak yerlerin en kO
tiisiidiir. 

Tefslr, C : XI; F 1 
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58 - Ey lman edenler; ellerinizin altinda olan kole ve 
cariyeler ve sizden heniiz erginlik <;ag1na gelmemi~ olan
lar; sabah namaz1ndan once, ogle s1cag1nda soyundugu
nuz ~aman ve yats1 namaz1ndan sonra yan1n1za girecek
leri vakit ii<; defa izin istesinler. Bunlar, sizin ii<; maihrem 
va:ktinizdir. Bu vakitlerin d1~1nda birbirinizin yan1na gi
rip <;Ikmakta size de, onlara 'da bir sorumluluk yoktur. Al
lah, size ayetleri boylece a<;Iklar. Ve Allah Alim'dir, Ha
kim'dir. 

59- <;ocuklann1z enginlik <;ag1na vard1g1nda, kendi
lerinden oncekilerin izin istedigi gibi onlar da izin istesin
ler. Allah, size ayetlerini boyle a<;Iklar. Ve Allah Alim'dir, 
Hakim'dir. 

60 - Evlenme iimidi kalmayan, ya~lan1p oturmu~ ka
dlnlara, zinetlerini a<;Iga vurmamak ~art1yla d1~ elbisele
rini <;Ikarmaktan dolayr bir vebal yoktur. Ama iffetli dav
ranmalari onlar i<;in daha hayrrhd1r. Ve Aliah Semi'dir, 
Alim'dir. 
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Bu ayet-i kerime'ler akrabalarm, birbirlerinin yanma girmelerinde 
izin istemeleri hiikmiinii ic;:ermektedir. S11.renin ba§mda gec;:en ayetler 
ise yabanc1larm birbirieri yamna girerken izin istemeleri hiikmiinii dii
zenliyordu. Allah Teala mii'minlere; kolelerinden olu~an hizmetc;:ileri ve 
erginlik ~agma ul~mayan c;:ocuklan yanlarma girmek istediginde, iic;: 
durum.da onlardan izin istemelerini emrediyor. Bu durumlardan birin- , 
cisi sabah namazmdan 6ncedir. <;iinkii o zamanda insanlar yataklann
da uyurlar. (ikincisi) ogle s1cagmda soyundugunuz zamand1r ki, bu va
kit ogle uykusu vaktidir. Qiinkii insan bu durumda, ailesi ile beraber 
olarak elbisesini c;:1ka~ olabilir. (Uc;:iincii durum) yats1 namazmdan 
sonradlr. Bu vakit de uyku zamamd1r. K~inin ailesi ile beraber olmas1 
ve benzeri durumlardan c;:ekinildigi ic;:in bu durumlarda hizmetc;:ilerin 
ve ~ocuklarm rulelerinin yamna ans1zm ve habersiz girmemeleri emro
lunm~tur. Bu sebepledir ki Allah Teala: <<Bunlar, sizin iic;: mahrem · 
vaktinizdir. Bu vakitlerin dl§mda birbirinizin yanma girip ~lkmakta 
size de, onlara da bir sorumluluk yoktur.» buyurmw~tur. Bu durumla
nn dl§mda girdikleri vakit onlara bu imkam verdigmiz ic;in size, bu 
durumlar di§mda herhangi bir §ey gormii§lerse gordiiklerinden dolay1 
onlara da sorumluluk yoktur. Qiinkii onlar ic;in habersiz olarak girme 
izni verilmi§tir. Zira gerek hizmet ic;in ve gerekse ba§ka sebeplerle on
lar sizin yamruza c;okc;a girip c;1kan kimselerdir. Ba§kalannm hakkmda 
bagi§lanamayacak hatalan sizin yanmiZa c;okc;:a girip <;1kanlar ic;in ba
gl§lanabilir. Bu sebeple imam Malik, Ahmed ibn Hanbel ve Siinen sa
hiplerinin rivayetine gore; Allah Rasillii (s.a .) . kedi hakkmda §Oyle bu
yurm'U§tur: §iiphesiz o necis degildir. Zira o, sizin yanmiZa slkc;a girip 
~1kanlardandlr. 

Bu ayet-i kerime muhkem olup, onun herhangi bir k1SID1 neshedil
medigi halde insanlar bununla gerc;ekten az amel etmektedirler. Ab
dullah ibn Abbas insanlarm bu durumunu hO§ ka.I'§Ilamazdl. ibn Ebu 
Hatiril'in Ebu Ziir'a kanallyla .. . Said ibn Ciibeyr 'den rivayetine gore, 
ibn Abbas §6yle dem~: insanlar 'lie; ayeti terke~ ve onlarla amel et
me:rni§lerdir. Bunlar ayetin sonuna kadar olmak iizere : «Ey iman eden
ler, ellerinizin altmda olan kale ve cariyeler ve sizden heniiz erginlik 
~agma gelmemi§ olanlar; ... i.ic; defa izin istesinler ... » ayeti ile Nisa s11.re
sindeki: crMiras taksim olunurken; yakmlar, yetimler ve miskinler de 
hazl.r bulununsa, onlan da nzlklandmn. >)l (Nisa, 8) ayeti ve Hucurat 
s11.resindeki: «Gerc;e~ten, Allah katmda en degerliniz, O'ndan en c;ok 
korkammzdlv> (Hucurat, 13) ayetidir. Yine ibn Ebu Hatim 'in ismail 
ibn Mi.islim -ki bu ravi zay1ftlr- kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayetin
de o, §Oyle demi§: ~eytan iic; ayette insanlara galebe c;aldl da, onlarla 
amel etmediler. Bunlar: ccEy iman edenler, ellerinizin altmda bulunan 
kole ve cariyeler ... yamruza girecekleri vakit iic;: defa izin istesinler ... :. 
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a.yetidir. Ebu Davud der ki : Bize ibn Sabah ibn Sufyan ve ibn Abde'
nin .. . Ubeydullah ibn Yezid'den rivayetinde o, ibn Abbas'1 §Oyle derken 
i§i~: insanlardan bir~ogu izin ayetine (birinin yanma girmek icin 
izin istemeye dair Olan ayete) inanmami§tlr. ~U~hesiz ben §U cariyeme, 
benim yamma girerken izin istemesini emrediyorum. Ebu Davud der ki: 
ibn Abbas'm boyle emrettigini Ata'da ondan rivayet etmektedir. Sevri'
nin Mftsa ibn Ebu Ai§e'den rivayetine gore ; o, §6yle demi§: ~a'bi'ye: 
((Ellerinizin altmda olan kOle ve cariyeler ... yammza girecekleri vakit 
u~ defa izin istesinler .. . » ayetini sordum, neshedilme~tir, dedi. Ben: 
Ama insanlar onunla amel etmiyorlar dedim de: Allah'tan yard1m dile
riz, dedi. ibn Ebu Ha.tim'in Rebi ' ibn SUleyman kanallyla .. . ibn Abbas'
tan rivayetine gore; iki ki§i ona Allah Teala 'mn Kur'anda insanlann 
a~1k olabilecekleri u~ durumda onlann yanma girmek i~in izin istemey
le ilgili emrini sormu~tu . Dedi ki: ~iiphesiz Allah Teala ~ok ortendir. 
Orttinmeyi sever. insanlanri kapllannda ortiileri, evlerinde yatak ada
Ian yoktu. Bazan olurdu ki ki§i ailesi ile beraberken hizmet\!isi veya 
~ocugu veya evindeki yetimi ans1zm, habersiz olarak yamna girerdi. 
Allah Teala isimlerini bildirdigi a~Ik olabilecekleri bu u~ vakitte yanla
rma girmek i~in izin istemelerini emretti. Bundan sonra Allah Teala, 
orttinme ile (evlerinde ve kapllannrla ortUler edinmeleriyle) ilgili em
rini gonderdi, boylece onlara nzklm bah§etti, geni§letti. Boylece onlar 
kap1lannm iizerine ortUler ve yatak odalan edindiler. insanlar bunun, 
kendilerine emrolunan izin isteme emrinin yerine yeterli olduklanm 
zannettiler. Bu haberin, ibn Abbas'a kadar varan isnad1 sahihtir. Ebu 
Davftd da Ka'nebi kanallyla bunu Amr ibn Ebu Amr'dan rivayet etmi§
tir. Srti:ddi der ki: Sahabe'den baz1lan gusledip sonra namaza ~1kmak 
uzere bu saatlarda kadmlanyla temasta bulunmay1 severlerdi. Bunun 
iizerine Allah Teala, onlara emretti ki; kolelerine ve cariyelerine bu sa
atlarde ancak kendilerinin izni ile girmelerini emredeceklerdir. Mukatil 
ibn Hayyan der ki: Bize ula'§tlgma gore - en dogrusunu Allah bilir- An
sar'dan birisi ile karlSl Esma Bint Mfu§ide Hz. Peygamber (s.a.) i~in 
yemek yapt1lar ve insanlar izinsiz olarak girmeye ba§ladL Esma: Ey Al
lah'm el~isi, bu ne kadar ~irkin. Kan koca bir elbise iGinde iken izinsiz 
olarak ~ocuklan (veya koleleri) yanlanna giriyor, dedi. Bunun iizerine 
bu konuda Allah Teala : «EY iman edenler; ellerinizin altmda olan kole 
ve cariyeler ve sizden heniiz erginlik ~agma gelmemi§ olanlar; .. . yam
mza girecekleri vakit u~ defa izin istesinler ... ll ayetini indirdi. Bu aye
tin neshedilmemi§ ve muhkem olduguna: «Allah, size ayetleri boylece 
a~1klar. Ve Allah Alim'dir , Hakim'dir.» kiSmi da delalet etmektedir. 

. 
1 

((<;ocuklanmz erginlik ~ag1na vardlgmda, kendilerinden oncekilerin 
i~ istedigi gibi onlar da izin istesinler.)J Sizin bu ii~ mahrem vaktiniz
de yan1n1za girmek i~in i"zin isteyen ~ocuklar ergenlik ~agma vard1klan 
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vakit yulqmda amlan tic; vakitte olmasa bile kocarun kans1yla beraber 
olacag1 durumlara ve yabanc1lara nisbetle her hal ve durumda yanla
rma girmek ic;in izin istemeleri vacip olur. Evzai'nin Yahya ibn Ebu 
Kesir'den rivayetine gore; c;ocugun boyu dart kar1~ oldugu zaman, ebe
veyninin yamna girmek ic;in yukanda arulan tic; vakitte onlardan izin 
ister. Erginlik c;agma ula§tlgi zaman ise her hal ve durumda yanlarma 
girmek ic;in izin ister. Said ibn Ciibeyr de boyle soyle~tir. Yine Said 
ibn Ctibeyr «Kendilerinden oncekilerin izin istedigi gibi.. ." ayetini ~oy
le anlar: Ki~inin btiytik c;ocuklan ve akrabalannm izin istedigi gibi on
lar da izin istesinler. 

Said ibn Ctibeyr, Mukatil ibn Hayyan. Ka Me ve Dahhak «Ya§la
mp oturmu§ kadmlarnm; hay1zdan kesi~ \·e c;ocuklarmm olmasm
dan Umidi kalmaffil§ olan kadmlar, oh.!a:, nu s6yler. Bunlann evlenme 
timidi ve arzusu kalmarru§tlr. i§te bunlann. zinetlerini ac;1ga vurma
mak ~artlyla di§ ortti.lerini <;Ikarmalarmda onlar i<;in bir gtinah yoktur. 
Bunlara ortti.nme konusunda diger kadmlara getirilen aym yasaklama
lar yoktur. Ebu Davud der ki: Bize Ahmed ibn Muhammed el-Mervezi'
nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore, . Iii'min kadmlara da st.yle: Gozle
rini haramdan sakmsmlar ... » (Nfu, 31) ayet-i kerime'si neshedilmi§ ve 
bundan; evlenme timidi kalmayan , Ya§lamp oturmu§ kadmlar istisna 
edi~tir. 

«Ya§lamp oturmll§ kadlnlara, ~ elbiselerini <;Ikarmalarmda bir 
gtinah yoktur.n ayeti hakkmda ibn .. les'ud: Ba§orttilerinin tizerine ort
ttikleri; crtti veya mantodur, demi~tir. ibn Abbas, ibn Orner, Mticihid, 
Said ibn Ciibeyr, Ebu ~a'sa, Ibrahim Nehai, Hasan, Katade, Ziihri, Ev
zai ve ba§kalanndan da boyle rivayet edilmi§tir. Ebu Salih §6yle der: 
Dl§ elbisesini buak1r ve erkeklerin yanmda gomlek ve ba§orttisti ile du
rabilir. Said ibn Ctibeyr ve b~kalannm soyledigine gore Abdullah ibn 
Mes'ud'un kueatinde ( ~l; ) kelimesinin onti.nde bir de ( :_r ) 
harf-i cerri vardli. Burada kasdedilen elbise; ba§ortustinrtin tizerine or
tiilen bir orttidtir. Ya§ll kadmm ba~mda Slk dokulu bir ba§6rtiisti ol
duktan sonra, bir yabancmm veya bir ba§kasmm yanmda ba§ortusti
nlin iistiindeki bu futtiyti <;Ikarmasmda bir beis yoktur. Said ibn Ctibeyr, 
«Zinetlerini ac;1ga vurmamak ~art1yla» ayeti hakkmda §Oyle der: Uze
rindeki zinet goriilsti.n diye iisttindeki dl§ elbisesini <;Ikarmak sftretiyle 
ac;1llp sac;Ilmamah. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Hz. Ai§e (r.a.) · 
den .rivayetine gore bir kadm, Hz. Ai~e'nin yamna girip: Ey Mti'minle
rin annesi, kma, silkinme ( ~Li:JI ) (?), boya, iki kti.pe, halhal, altm 
yiizii.k ve ince elbisele'r hakkmda ne dersin? diye sormu§tU. Hz. Ai§e §OY
le cevabladl: Ey kadmlar toplulugu, sizin kiSsamz., durumunuz birdir; 
ac;Ill'p sac;Ilma olmaks1zm Allah Teala size zineti helal kllml§tlr. Yani 
zinetinizin namahrem olan birine gortinmesi sizin ic;in helal degildir. 
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SO!ddi §Oyle anlatlyor: Benim Miislim admda bir ortag1m vard1 ve 
bu Huzeyfe ibn Yemman'm hammmm kolesiydi. Bir giin ~ar§Iya geldi
gimde elinde kma izi vardl. Kendisine bunu sordum da, harummm -ki 
Huzeyfe'nin e.§idir- ba§ma kma yaktlgmi ooyledi. Ben bunu hO§ kar
§Ilamadun ve : istersen seni onun yanma gotiiriip (bunru soralrm) de
dim. Evet gidelim, dedi. Beni hammmm yamna gotiirdii bir de baktrm 
ki Ya§h ba§ll bir hammdrr. Ben: ~iiphesiz Miislim senin ba§Ina kma 
yaktlgm1 bana nakletti, oyle mi? diye sordum. Evet dedi, §iiphesiz ben, 
evlenme iimidi kalmayan Ya§lamp oturmu§ kadmlardarum. Allah Teali1 
bu konruda, senin de i§ittigin §eyleri buyurdu. 

«Ama iffetli davranmalar1 onlar i~in daha hay1rlld1r.» Her ne ka
dar caiz ise de dl§ elbiselerini ~lkarmayi birakmalan kendileri i~in da
ha hayull ve kendileri i~in daha faziletlidir. «Ve Allah Semi'dir, Alim'
dir.)) 

61- Kor i<;:in bir sorumluluk yoktur. Topal i<;:in de bir 
sorumluluk yoktur. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. 
Kendi evlerinizde veya babalannizin evlerinde veya anne
lerinizin evlerinde veya erkek karde~lerinizin evlerind.e 
veya k1z karde~lerinizin evlerinde veya amcalarinizm ev
lerinde veya halalanruz1n evlerinde veya dayilarinizm ev
lerinde veya teyzelerinizi:n evlerinde veya anahtarlanna 
maJi'k oldugunuz yerlerde veya dostlarHilZlll, evlerinde 
izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk ydktur. Bir ara-
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da veya ayn ayn yemenizde bir sorumluluk yoktur. · Ev
lere girdiginiz zaman, f\.llah katlndan bereket, saghk .ve 
giizellik dileyerek kendinize selam verin. Allah, ayetlerini 
size boylece ac;lklar: Umulur ki akledesiniz. 

Miifessirler kor, topal ve hastadan giinahm hangi rnima i~in kaldl
nld!gmda ihtilaf etllli§lerdir. Ata el-Horasani ve Abdurrahrnim ibn Zeyd 
tbn Eslem, ayetin cihact hakkmda nazil oldugunu soyler. Boylece bun
lar bu ayeti Fetih suresindeki ayet gibi kabul etmektedirler. Fetih su
resindeki de hie; k~kusuz ciha.d hakkmdad1r. Yani zay1fllklan ve giic;
siizliik~eri sebebiyle ciharu terk etmede onlar ic;in herhangi bir giina.h 
yoktur. Nitekim Allah Teala Tevbe suresinde §Oyle buyurmaktadlr: «Za
Yiflara, hastalara ve harcayacak bir §eyleri bulunmayanlara, Allah'a 
ve Rasilliine sad1k kaldikc;a bir sorumluluk yoktur. ihsa.n edenleri he
saba c;ekmeye de bir yol yoktur. Allah Gafur'dur, Rahim'dir. Kendileri
ne binek vermen ic;in sana geldiklerinde: Size bir binek bulamJ.yorum, 
dedigm zaman, infak edecek bir §ey bulamadiklan ic;in iiziintiiden goz
leri y~arak geri donenlere de bir sorumluluk yoktur.» (Tevbe, 91-92). 
Ba§ka bir ac;1klamaya gore burada kasdedilen, onlarm kor olan birisi ile 
yemek yemekten c;ekinmekte olmaland!r. Zira kor olan, yemegi ve on
daki giizellikleri goremez. Bazan olut ki bir b~kas1 ondan once allp 
yer. Onlar topal ile de yemek yemekten c;ekinirlerdi. <;iinkii ,o dogru dii
riist otura:mazdl. Boylece yanmda oturan kimse ondan once yer biti
rirdi. Hasta ise hasta olmayan birisi gibi yemege hakklm veremezdi. Bu 
sebe:!Jle onlara haks1zhk etmemi§ olmak ic;i,n, onlarla beraber yemek 
yemeyi ho§ gormezlerdi. i§te Allah Teala bu konuda bir ruhsat olmak 
iizere bu ayeti kerimeyi indirdi. Bu ac;1klama Said ibn Ciibeyr ve Mik
sem'indir. Dahhak ise §6yle diyor: Hz. Peygamber gonderilmezden once 
bunlarla, pislikten sakmmak ic;in ve kendilerinden iistiin tutulmasm
lar diye yemek yemekten c;ekinirlerdi. i§te bunun iizerine Allah Teala 
bu ayet-i kerime'yi indirllli§tir. Abd'iirrezzak'm Ma'mer'den, onun ibn 
.Ebu Necih'den. onun da Miicahid'den rivayetine gore; o, «Kor ic;in bir 
sorumluluk yoktur .. . » ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Ki§i, korii veya 
topall veya hastay1 babasmm veya karde§inin veya klz karde§min veya 
halasmm veya tezyesinin evine gotiiriirdii. 0 hasta ve ay1ph olanlar da . 
bundan c;ekinerek: Bizi sactece ba§kalarmm evlerine gotiiriiyor, derler
di. i§te bu. ayet· onlar~ bir ruhsat olmak ii'Zere nazi! olmu§tur. Siiiddi 
der ki: Ki§i babasmm veya erkek karde§inin veya oglunun evine gelirrli 
de, evin haruml herhangi bir yemek ikram ettigmde ev sahibi orada ol
madigl takdirde ondan yemezdi. Bunun iizerine Allah Teala: «Bir ara
da veya ayn ayn yemenizde bir sorumluluk yoktur.» klsmma gelinceye 
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kadar «Kor ic;:in bir sorumluluk yoktur, topal igin de bir sorumluluk yok
tur. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. Kendi evlerinizde veya babala
ruuzm evlerinde ... !zinsiz yemek yemeni.zde bir sorumluluk yoktur ... )) 
buyurdu. 

«Kendi evlerinizde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur.» 
ayetinde bunun malum oldugu hal\}e hatulatllmasl, sactece ba§ka bir 
lafz1 ona at1fla bag·layabilmek ve bir sonraki hiikme muhatabl haZirla
yabilmek ic;:in getirilmi§tir. Bu, ogullarm evlerini de ic;:ine almaktad1r. 
Zira ogullarm evleri at;:Ikga belirtilmi§ degildir. Bu sebeple c;:ocugunun 
malmm babasmm mall mesabesinde oldugu gorii§iindekiler bu ayeti 
delil getirirler. Miisned ve Siinen'lerde degi§ik §ekillerde Allah Rasulii 
(s.a.) nden rivayet edildigine gore o: Sen ve malm baban igindir, buyur
mu§tur. 

Akrabalarm birbirine nafakasm1 vacib olarak gorenler «Keridi ev
lerinizde veya babalanmzm evlerinde ... veya anahtarlanna malik oldu
gunuz yerlerde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur.)) ayetini 
delil getirirler. Ebu Hanife ile imam Ahme::i ibn Hanbel'in mezheplerin
de me§hur olan gorii§ budur. 

uVeya anahtarlanna malik oldugunuz yerlerde ... » ayeti hakklnda 
Said ibn Ciibeyr ve Siiidi §Oyle diyorlar: Bu, kole ve kethiid8.sl gibi ki
§inin hizmetinde olan ki§idir. Onun yanma b1rakmi§ oldugu yiyecekten 
mu'tad vec;:hile yemesinde bir beis yoktur. Ziihri'nin Urve'den, onun da 
Hz. Ai§e (r.a.)den rivayetinde o, §Oyle anlatmi§tir: Miisliimanlar Allah 
RasUlii (s.a.) ile beraber sava§a t;:Ikmayi arzular, severler ve anahtar
lanm giivenilir vekillerine biraklrlar: ihtiyat; duydugunuz §eyi yeme
nizi size helal kildik, derler::ii. Anahtarlarm kendilerine b1rakild1g1 kim
seler: Bizim (bunlarctan) yememiz bize helal degildir. Zira onlar bize 
goniil ho§lugu ile vermi§ degillerdir. Biz sadece emin kimseleriz (ema
net sampleriyiz). derlerdi. i§te bunun iizerine Allah Teala: «Veya anah
tarlarma malik oldugunuz yerlerde ... » ayetini indirdi. 

«Veya dostlanmzm, arkada§lanmzm evlerinje izinsiz yemek yeme
nizde (§ayet bunun onlara zor gelmeyecegini ve bundan ho~lanmamaz
llk etmeyeceklerini biliyorsamz size) bir sorumluluk yoktur.» Katade 
der ki: Arkada§mm evine girdigin zaman, onun izni olmaks1zm yemek 
yemende bir beis yoktur. 

ccBir arada veya ayn ayn yemenizde bir sorumluluk yoktur.» ayeti 
hakklnda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §byle diyor: Allah 
Teala: cc (ey iman edenler;) mallanmz1 araruzda bat1l ile yemeyin.» 
(Bakara, 188) ayetini indirdiginde, miisliimanlar: f}iiphesiz Allah, bi
zim mallarumz1 aram1zda batll yollarla yememizi yasaklanu§tn~. Yiye
cek ise mallarm en iistiin olamd1r. 0 halde bizden birisine, ba§ka biri-
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nin yanmda yemek yemek de helal olmaz, dediler. insanlar bundan c;e
kinip geri durd.ular da Allah Teala: «Veya dostlanmzm evlerin::le ye
mek yemenizde bir sorumluluk yoktur.» k1smma gelinceye kadar «Kor 
ic;in bir sorumluluk yoktur ... » ayetini indirdi. Aym ~ekilde k~inin Y!'l-
mnda bir b~kas1 oluncaya kadar yalmz b~ma yemek yemesinden c;e
kinir ve bunu kabul etmezlerdi. Allah Teala bu konuda onlara ruhsat 
verdi ve: «Bir arada veya ayn ayn yemenizde bir sorumluluk yoktur.» 
buyurdu. Katacte der ki: Cahiliye devrinde Kinane ogullanndan bir ka
bile (veya bir aile)' kendilerinden birinin yalmz b~ma yemek yemesi
ni onun ic;in bir uta.nc; vesilesi olarak goriirdu. 0 kadar ki onlardan bi
risi, ac; oldugu halde memeleri sut dolu develeri surer de, kendisiyle be
raber yeyip ic;ecek birini bulmadlkc;a yemek yemeooi. i§te bunun iize
rine Allah Teala: «Bir arada veya ayn ayn yemenizde bir sorumluluk 
yoktur.» ayetini indirdi. Herne kadar topluca yemek yemek daha bere
ketli ve daha faziletli ise de bu, Allah Teala'nm ki§iye yalruz ba§ma 
veya cemaatla birlikte yemek yeme ruhsatldlr. Nitekim imam Ahmed 
§(lyle tivayet ediyor: Bize Yezid ibn Abd Rabbih'in ... Vah§i ibn Harb'
den, onun babasmdan, onun da dedesinden rivayete gore birisi Hz. ?eY
gamber (s.a.) e: Biz yemek yiyoruz, ama doymuyoruz, demi§ti. ~oyle bu~ 
yurdu: Herhalde siz dag1ruk olarak yemek yiyorsunuz; yemek ic;in top
lammz (yemeginizin etrafmda toplamp topluca yemek yeyiniz) ve Al
lah'm adlm anm1z ki, sizin ic;in bereketlendirsin. Hadisi Ebu Davud ve 
ibn Mace, Velid ibn Muslim kanallyla rivayet et~lerdir. Yine ibn 
Mace'nin Amr ibn Dinar kanahyla ... Hz. brner'den, onun da Allah Ra
swu (s.a.)nden rivayetine gore; o, §Oyle buyurmU§tur: Cemaat olarak 
yeyiniz, parc;alanmay1mz. ~uphesiz bereket cemaat iledir. Said ibn Cu
beyr, Hasan el-Basri, Katacte ve Ziihri, «Evlere girdiginiZ za.man, ken
dinize selam verin.» ayetini: Birbirinize seliim verin, §eklinde anlami§
lardir. ibn Ciibeyr'in Ebu Zubeyr'den rivayetine gore; o, Cabir ibn Ab
dullah'! §oyle soylerken i§itmi§: Ailenin yamna girdigin zaman onlara 
Allah katmdan bereket, giizellik dileyerek selam ver. Ebu Ziibeyr der ki: 
Oyle san1yorum ki o, bunru vacib olarak goruyordu. ibn Ciibeyr'in Ziyad' 
dan, onun da ibn Tavus'tan rivayetinde o, §Oyle de~: Biriniz evine 
girdigi zaman selam versin. ibn Cureyc der ki: Ata'ya: (Evden) «;1k1p 
sonra girdigim zaman onlara selam vermem vacib mi? ciiye sordum. Ha
yrr, kimseden bunun vacib oldugunu rivayet etmiyorum. Fakat bu, ba
na sevimli geliyor. Haberci olma d1~mda onu asla buakacak degilim, 
dedi. Miicahid de §Oyle - de~tir: Mescide girdigin zaman: Allah'm Ra
sulii'ne selam olsun, de . Ailenin yanma girdigin zaman da onlara selam 
ver. ic;inde kimsenin olmadlg1 bir eve girdigin za.man: B~ ve Allah'm 
salih lruilanna selam olsun, de. Sevri'nin Abdillkerim el-Cezeri'den, 
onun da Miicahid'den rivayetind.e §oyle demi§: ic;inde kimsenTn olma-
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dlg1 bir eve girdigm zaman ~oyle de: Allah'm ismiyle, hamd Allah'a 
mahsfu>tur, Rabbimizdan selam bizim uzerimize ve Allah'm salih kullan 
i.izerine olsun. Katade der ki: Ailenin yanma girdigin zaman onlara se
lam ver. t~inde kim.senin olmadl~ bir eve girdiginde ise: Selam; bizim 
iizerimize ve Allah'm salih kullan uzerine olsun, de. (Bize) bu §ekilde 
emrolunur ve meleklerin bu selama kar§Illk verecegi rivayet olunurdu. 
HafiZ Ebu Bekr el-Bezzar'm Muhammed ibn Miisenna kanallyla ... Enes 
(Ibn Malik)ten rivayetinde o, §Oyle de~tir: Hz. Peygamber (s.a.) ba
na be§ huyu tavsiye etti. Buyurdu ki: Ey Enes, abdesti giizelce, mu
kemmel bir §ekilde al ki omriin artmlsm. Ummetimden kar§lla§t1gma 
selam ver ki, iyiliklerin ~ogalsm. Evine girdigin zaman ailen halkma 
selam ver ki, evinin hayn ~ogalsm. Ku§luk namazJ. kll. ~uphesiz o, sen-· 
den onceki Allah'a yonelenlerin namaZidrr. Ey Enes; kii~iige merhamet 
et, buyiige ta'zimde bulun. ki, klyamet gunu benim arkada§lanmdan 
olasm. 

Allah Teala: «Allah katmdan bereket, sagllk ve giizellik dileyerek 
kendinize selam verin.» buyurur. MUJhammed ibn ishAk der ki: Bana 
Davud ibn Husayn'm ikrime'den, onun da tbn Abbas'tan rivayetinde 
o, §Oyle dermi§: Ben (namazdaki) te§ehhudii ancak Allah'm kitabmdan 
a.lnu§lllldlr. Allah Teala'nm: «Evlere girdiginiz zaman, Allah katmdan 
bereket, sagllk ve giizellik dileyerek kendinize selam verin.»- buyurdu
gunu i§ittim. Namazdaki te§ehhud ise ·§Oyledir: Bereketlendirilmi§ se
lamlar, en guzel salevat ~llah i~indir. Allah'tan ba§ka ilah oLmad1gma, 
Muhammed 'in O'nun kulu ve el~isi · olduguna §ehadet ederim. Selam, 
Allah'm rahmeti ve bereketi ey Peygamber senin uzerine olsun. Bizim 
iizerimize ve Alla.'h'm salih kullar1 iizerine selam olsun. Sonra (namaz 
k1Ian kul) kendisi i~in dua eder ve selam verir. Bunu ibn Ebu Hatim 
de ibn. ishak kanallyla rivayet etmi§tir. Miislim'in Sahih'inde ibn Ab
bas'tan, onun da Allah Rasulu (s.a.) nden rivayet ettigi hadis buna mu-

. ha.J.iftir. En dogrusunu Allah bilir. 
«Allah, ayetlerini size boylece ac;:Iklar, Umulur ki akledesiniz.» Al

lah Teala bu sure-i §erife'de saglam hukiimleri, saglaml~tmlml§ ka
nunlan zikrettikten sonra iyice d'ii§iinup akledeler diye ayetlerini kul
lanna yeterli bir §ekilde bey an ettigine i§Aret eder. 
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62 - Mu'minler; ancak Allah'a ve Rasllliine iman 
edenler ve peygamberle birlikte bir i~e karar vermek i·Qin 
topland1klannda, ond.an izin isteyip ahncaya kadar ayn: 
hp gitmeyenlerdir. Ger·Qekten senden izin isteyenier; i!?te 
onlar, Allah'a ve Rasllliine iman edenlerdir. Bir tak1m i~
leri i<;in senden izin isterlerse iQlerinden diledigine izin ver 
ve Allah'tan onlann bagi!?Ianmalanni dile. ~iiphesiz ki 
Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. 

Ger~ek Mii'minler 

Bu da Allah Terua'nm inanan kullanru iletm~ oldugu edeblerden
dir. Nas1l ki girtne srrasmda onlara izin istemeyi emretmi§se, aym §e
kilde aynlma s1rasmda da izin istemelerini emretrni§tir. Ozellikle onlan 

. Allah Rasulii (s.a.) ile bir araya getiren cum'a namaz1, bayram namaz1, 
cemaatla namaz, ist~are i~in toplanma ve benzeri bir durumda olur
larsa, Allah Teala bu durumlarda Allah Rasulii (s.a.) nden 1zin isteyi.p 
mii§avereden sonra aynlmalanru emretrni§tir. i§te kim boyle yaparsa, 
o kamil mii'minlerdendir. Sonra onlardan birisi aynlmak i~in izin is-

. tedigi zaman Allah Teala Raswiine diledigi takdirde ona izin verme
sini emreder ve §Oyle buyurur: «i~lerinden diledilgine izin ver ve Al
lah'tan onlarm bagl§lanmalanru dile. ~i.iphesiz ki Allah Gafur'dur, Ra
him'dir.» Ebu Davud der ki: Bize Ahmed ibn Hanbel ve Miisedded'in ... 
Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetlerine gore Allah Rasulii §Oyle buyurmu§
tur: :Sizden birisi bir meclise vardlgmda selam versin, kalkmak istedigi 
Zam.an yine selam versin. Bunlardan birincisi, ikincisinden daha iistiin 
degildir. Hadisi Tirmizi .ve Nesei de Muhammed ibn Aclan kanallyla 
rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, hadisin hasen oldugunu sayler. 

63- Peygamberin Qagirmasini; kendi araniZJda biiibi
rihizi Qag1rman1z gibi saymay1n. Allah, iQinizden bir di
gerini si per ederek s1 Vl!?l p gidenleri m uhakkak bilir. On un 
buyruguna ayk1n"hareket edenler, ba!?lar1na bir bela gel
mesinden veya elim bir azaba ugramaktan sak1ns1nlar. 
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Pe~gambere Ka~I Edeb Tavrt 

ibn Abba.s'tan rivayetle Dahhak der ki: Onlar: Ey Muhammed, ey 
Ebu'l-Kasrm, derlerdi. i§te Allah Teala Peygamberi (s.a.)nin §3.mm yii
celterek onlara bunu yasaklad1. Onlar: Ey Allah'm el~isi, ey Allah'm 
peygamberi, dediler. Miicarud ve Caid ibn Ciibeyr de boyle soylem.i§tir. 
Katade der ki: Allah Teala peygamberi (s.a.)ne ta'zimde bulunulmasl
m, tebcil olurnnas1m ve riyasetinin kabul edilmesini emretmi~tir. «Pey
gamberin ~ag1rmasm1; kendi aramzda birbirinizi ~a.g1rmamz gibi say
maym.» ayeti hakkmda Mukatil (Ibn Hayyan) der ki: Ayet-i kerime'de 
§Oyle buyruluyor: Onu ~ag1rd1gm1z zaman; ey Muhammed, diye isimlen
dirmeyin, ey Abdullah'm oglu, demeyin. Fakat ona deger verip yiic'elte
rek; ey Allah'm peygamberi, ey Allah'm elc;isi, deyin. Malik, «Peygam
berin ~ag1rmas1m; kendi aramzda birbirinizi ~ag1rmamz gibi saymaym.» 
ayeti hakkmda Zeyd ibn Eslem'in §Oyle dedigini nakleder: Allah Teala. 
onlara, Allah Rasuliine deger vermelerini ve onu yiiceltmelerini emret
m.i§tir. Bu, ac;Iklamalardan biridir ve ayetin akl§mdan anla§Ilan da bu
dur. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerimelerde §Oyle buyurur: «E.Y 
iman edenler; bizi de dinle, demeyin, bizi de gozet, deyin ve dinleyin.» 
(Bakara, 104), «Ey imfm edenler; seslerinizi peygamberin sesinden yiik
sek ~Ikarmaym. Birbirinize bagud1gm1z gibi peygambere bag1rmaym. 
Yoksa siz farkma varmadan amelleriniz bo§a gider ... Sana hiicrelerin 
otesinden seslenenlerin ~ogunun ak1llan ermez. Eger onlar sen yanla
nna ~1kmcaya kadar sabretselerdi, kendileri i~in elbette daha hayull 
olurdu. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.•> (Hucurat, 2, 4-5). Biitiin bunlar 
Hz. Peygamber (s.a.) ile kar§lllkll lronU§ma, onunla ve onun yanmda 
konU§ma actabmda.ndlr. Nitekim ona bir istekte bulunulmadan once sa
daka takdim etmekle de emrolunmu§lardlr. 

Bu konudaki ikinci gorii§e gore; «Peygamberin ~agumas1m; kendi 
aramzda birbirinizi c;ag1rmamz gibi saymaym.» ayetinin anlarm §Udur; 
Onun bir ba§kasma bedduasmm bir ba§kasmm duas1 gibi oldugunu 
sanmaym. ~iiphesiz onun duas1 makbill:diir, onun duasma icabet olu
nur. 0 halde onun bedduasmdan sakmm ki helake ugramayasmlZ. ibn 
Ebu Hatim bu gorii§ii ibn Abbas, Hasan el-Basri ve Atiyye el-Avfi'den 
nakleder ki, en dogrusunu Allah bilir. 

Muka.til ibn Hayyan, «Allah i~inizden bir digerini siper ederek SIVI
§Ip gidenleri muhakkak bilir.>> ayeti hakkmda §Oyle diyor: Bunlar mii
natlklardu. Cum'a giinkii konU§ma -bu kon~ma ile hutbeyi kasdedi
yor- onlara agu gelirdi de, Allah Rasulii (s.a.)niin ashabmdan bazlla
rmm arkasma saklanarak mescidden ~1karlard1. Allah Rasulii (s.a.), 
cum'a giinii hutbeye ba§ladlktan sonra Hz. Peygamber · (s.a.) in izin ver
mesi d1§mda mescidden kimsenin ~1kmas1 dogru degildi. Onlardan biri-
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si \!Ikmak istedigi zaman parmag1 ile Hz. Peygamber (s.a.)e i§aret eder 
ve Hz. Peygamber ona kon~maks1zm izin verirdi. Zira Hz. Peygamber 
(s.a.) hutbe okurken onlardan birisi konu§tugu takdirde cum'asi bO§a 
giderdi. Siiddi der ki: Onlar, Hz. Peygamber ile beraber · bir cemaatta 
bulunduklan zaman birbirlerinin arkasma saklarurlard1 ki, Hz. Pey
gamberin gorii§ alamndan ~lksmlar ve onlan gormesin. <<Allah i~inizden 
bir digerini siper ederek SlVl§lp gidenleri muhakkak bilir. » ayeti hak
kmda Katade der ki: Yani Allah'm peygamberi ve kitabm:lan saklamp 
gizlenerek SlVl§IP gidenler. Siifyan ise «Allah, i~inizden bir digerini si
per ed.erek SlVl§L.P gidenleri muhakkak bilir. » ayetinde saftan aynlarak 
SlVl§lP gidenleri, demi§tir. Miicahid, ayetteki ( I~ I _,J ) kelimesini; Zld
dma, tersine, olarak anlarm§tlr. 

O'nun buyruguna aykm hareket edenler, ba§larma bir bela gelme
sinden sakmsmlar.» Allah Rasulii (s.a.)niin emrine, yoluna, metoduna, 
siinnetine ve §eriatma aykm hareket edenler bundan sakmsm. Zira soz
ler ve ameller, onun sozleri ve amelleri ile ol~iiliip degerlendirilir. Ona 
uygun olanlar kabul olunur, ona Zid olanlar ise soyleyen veya yapan1 
her kim olursa olsun kendisine geri ~evrilir. Nitekim Buhari ve Miis
li:m'in Sahih'lerinde ve ba§ka eserlerde Allah Rasulii (s.a.)nden riva
yetle sabit olduguna gore o, §6yle buyurm~tur: 

Her kim ki bizim i§imizin iizerinde olmad1g1 bir i§ i§lerse, o merd:Ud
dur. Yani gizlide veya a~1kllkta Allah Rasuliiniin §erlatma aykm hareket 
edenler; kalblerine kiifiir, nifak veya bid'at gibi bir fitnenin gelmesinden 
veya diinyada Oldiirme, hadd cezas1 uygulanma veya hapis veya benzeri 
§ekilde can yaklc1 bir azaba ugramaktan sakms1nlar. imam Ahmed der 
ki: Bize Abdiirrezzak'm ... Ebu Hiireyre 'den rivayetinde Allah Rasulii 
(s.a.) §6yle buyurm~'tur: Benim ve sizin benzeriniz, ate§ yakan bir ada
rmn benzeri gibidir. E:traflru aydmlathg1 zaman kelebekler ve ate§in 
I§I~na gelen hayvanc1klar ate§in i~ine dii§erler. Adam onlar1 engelle
meye ba§lar ve fakat ona iistiin gelip kendilerini ate§in i~ine atarlar. 
i§te benim ve sizin benzeriniz budur. Ben sizin bellerinizden (k~akla
nmzdan) tutmu§ ate§ten allkoyuyorum ve: Ate§ten bana gelin, diyo
rum. Siz ise bana iistiin gelip kendinizi ona atlyorsunuz. Buharl ve Miis-

_lim hadisi Abdiirrezzak kanahyla tahric etmi§lerdir. 
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64 - Dikkat edin, goklerde ve yerde ne varsa hepsi 
Alla:h'1nd1r. 0, ic;inde bulundugunuz durumu da, kendisi
ne donduruleceginiz gunu de muhakka;k bilir. Onlara i~
lediklerini haber verecektir. Allah, her ~eyi hakk1yla bi
lendir. 

Allah Teala goklerin ve yerin maliki oldugunu, gayl:h ve ayan-be
yan (haz1r) olaru, kullarm gizli ve ac;:1k hallerinde i~lemi§ olduklanru 
en iyi bilen oldugunu haber veriyor ve: «0, ic;:inde bulundugunuz duru
mu bilir.» buyuruyor. Ayetteki bilme fiilinin ba§mda bulunan ( ' ..U- ) 

'-------' 
ectat1, burada tahkik i~indir. Kesinlik bildirir. Nitekim bundan bir on-
ceki ayette de: «Allah, i<;inizden bir digerini siper ederek Sl.Vl§lp giden
leti muhakkak bilir.» buyurm~ ve orada da aym edat kullamlml§tlr. 
~u ayet-i kerlme'lerde de durum ayrudlr: «Dogrusu Allah, i~inizden sizi 
allkoyanlan ve karde§lerine: Bize gelin, diyenleri bilir.» (.Ahzab, 19) 
«Kocasl. hakkmda seninle tarti§an ve Allah'a da §ikayette bulunan (ka
dm) m .sOziinii Allah i§itmi§tir. Allah sizin kon~man1zl. ~itir. Muhak
kak ki Allah Semi'dir, Basir'dir.» (Miic:ldile, 1). «Gerc;:ekten biliyoruz 
ki; soyledikleri soz ,seni riiziiyor. 10nlar hakikatta seni yalanla
nnyorlar. Lakin o zalimler Allah'm ayetlerini inkar ediyorlar.» 
(En'am, 33) . «Dogrusu Biz, yiiziiniin semaya dogru c;:evrilip dur
dugunu goriiyoruz.» . (Bakara, 144). Biitiin bu ayetlerdeki ( ~ ) 
ed:lt1 fiilin tahkiki, kesinlik bildirmesi ic;:indir. Nitekim kesinlik 
bildirmek iizere muezzin de ikftmette: Muhakkak namaz ba§laml§tlr, 
muhakkak namaz b~lam1~tlr, der. <<0, ic;:inde bulundugunuz durumu 
muhakkak bilir. >> ic;:inde oldugunuz duruma §:lhiddir, gormektedir, zerre 
ag1rh~ §ey dahi O'ndan gizli kalmaz. B~ka ayet-i kerime'lerde de §Oy
le buyurulmaktadir: «Azi·z Rahim'e tevekkiil et. Goriir 0 seni (namaza) 
kalk1~tlgmda, secde edenler arasmda bulundugunda. Muhakkak ki O'dur 
o, Semi', Alim.» (~uara, 217-220), «Ne i§te bulursan, Kur'an'dan ne 
okusan ve siz ne i§ yaparsaniZ; yaptlklanruza dald1gm1zda mutlaka Biz 
iizerinizde §ahidiz. Yerde ve gokte hie; bir zerre Rabbmdan gizli degil
dir. Bundan daha kiic;iigii de, daha biiyiigii de §iiphesiz apac;1k kitapta
arr.» (Yftnus, 61) . «Herkesin yapt1gm1 gozeten Allah bOyle olmayanl!l
bir olur rpu hie;?» (Ra'd, 33). 0, kullarmm hay1r veya §er olsun biitiin 
yaptlklarma §fthiddir. Nitekim §Ciyle buyurmaktadu: «Elbiselerine bii
riindiikleri zaman da dikkat edin. Alia '1, onlarm gozlediklerini ve a~1ga 
vurduklarm1 bilir.» (Hud, 5) , «Aran1zldan birisi ister sozii gizlesin ister 
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a~1ga vursun, ister geceye biiriinerek gizlensin, ister giindiiziin ortaya 
~1ksm; hi~ fark yoktur.)) (Ra'd, 10). «Yeryiiziinde yiiriiyen hi~ bir canh 
yoktur ki, nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlann durup dinlenecek ve sak
lanacak yerlerini de bilir. Hepsi apa~lk kiltaptad.lr .>> (Hud, 6) . «Gaybm 
anahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan ba§ka kimse bilmez. Karada. ve 
denizde olam da 0 bilir. Bir ya-prak dii§mez ki ; onu bilmesin. Yerin ka
ranllklan i~indeki tek bir tane, Ya§ ve kuru miistesna olmamak iizere 
her §eY apa~1k bir kitaptadlr.)) (Eh'am, 59) . Bu husUsta ayetler ve ha
disler ger~ekten pek ~oktur. 

cKendisine dondiiriileceginiz (biitiin yaratlklarm Allah'a dtindiirii
lecegi klyamet) giinii de muhakkak bilir. Onlara (diinyada iken) i§
lediklerini; (biiyiik olsun kii~iik olsun, onemli olsun onemsiz olsun) ha
ber verecektir.» Allah Terua ba~ka ayet-i kerime'lerde: «0 giin insana, 
onde ve sonra ne yapt1ysa bildirilir.ll (Klyame, 13). «Kitab konuldugun
da, su<;lularm onda ya.zill olandan korktuklanru goriirsiin. Vah bize, ey
vah bize, bu kitap nas1l olmU§ da kii~iik-biiyiik bir §ey b1rakmaks1zm 
hepsini sa~. derler. <;iinkii biitiin i§lediklerini hazrr bulurlar. Ve Rab
bm kimseye asia zulmetm.ez.» (Kehf, 49) buyururken, burada da bu se-

, beple: «Kendisine dfuldiiriileceginiz ·giinii de m'Ulhakkak bilir. Onlara i§
lediklerini haber verecektir. Allah her §eyi hakklyla bilendir.» buyur
mU§tur. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a ma.hsftstur. Ta.mA.rru (tef
sirimizi tamamlamay1 ve nimetlerini iizerimize ta.ma.mlamasm1) O'ndan 
dileriz. 

NOR SORES1N1N SONU 
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FURKAN SORESt 

(Sure Mekke 'de nazi! olm~tur ) 

~l~~~;-----------~~·~ 

Rahman ve Rahim Olan Allah'1n Ad1yla. 

1 - Alemleri uyarmak uzere kuluna Furkan'1 inmren 
ne yucedir. 

2- 0 ki, goklerin ve yerin mulku O'nundur. Cocuk 
edinmemi~tir, mulkte ortag1 yoktur. Her ~eyi yaratm1~. ona 
bir duzen vermi~ ve bir olQU.yle takdir etmi~tir. 

Furki.n 

41lah Teala ~erefli el~isine Kur'an-I Azim'i indirdi'gmden dolay1 
mukaddes zatlru oviiyor. Ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Hamd 0 Allah'a 
ki, kuluna doSdogru kitabi indirdi ve onda hi~ bir egruik koymadL Ken
di katmdan §iddetli bir basklru haber vermek ve salih amel i§leyen mii ·
rninl~re giizel bir miikafat oldugunu miijdelemek i~in.» (Kehf, 1-2) bu
yururken burada da: «Kuluna Furkfm'1 indiren ne yiicedir,» buyurur. 
Ayetteki indirme anla:mma gelen (0}) fiili1 tekrar ve c;okltlk bildi-
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ren bir olc;iide getirilm~tir. Nitekim ba§ka bir ayet·:i kerime'de: «Ey 
iman edenler; Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdigi kitaba ve 
daha once indirdigi kitaba inanm.>> (Nisa, 136) buyrulur. Zira onceki 
kitablar bir biitiin halinde indirildi. Kur'an ise parc;a parc;a, mufassal 
olarak, ayetlerden sonra ayetler, hiikiimlerden sonra hiikiimler, sureler
den sonra sfueler halinde inm~tir. Bu, daha §iddetli ve daha beligdir.' 
Kendisine indirildigi kimse ile daha c;ok ilgile.nmedir. Nitekim bu sure 
s1rasmda da §Oyle buyurulmaktaO.rr: «0 kiifredenler dediler ki: Kur'an, 
ona bir kerede topluca indirilmeli degil miydi? Halbuki Biz, onu senin 
kalbine iyice yerle§tiDmek ic;in bOyle azar azar indirir ve ag1r ag1r oku· 
ruz. Onlar sana bir misal getirmeye gorsiinler, Biz onun gerc;egini ve 
en iyi anla§1lamm sana getirmi§izdir. >> (Fu.rkan, 32-33). Bu sebeple bu
rada Kur'an 'a Furkan ad1 vermi§tir. Zira o, hak ile bat1ll, hidayet ile 
sap1kl1~, ~crmllkla rii§dii, helal ile harariu ayumaktadrr. Allah Teala 
bu ayet-i kerime'de peygamberini kullugu ile nitele~tir. Bu S1fat bir 
ovme s1fat1d1r. Zira onu kendisine kul olmakla nitelemi§tir. Nitekim 
isra gecesinde -ki onun hallerinin en §ereflisidir- onu. yine kullugu 
ile §Oyle niteler: «~am yiicedir. 0 Allah'm ki, ku1unu geceleyin Mescid-i 
Haram'dan, c;evresini miibarek k1ldlg1m1z Mescid-i Aksa'ya gotiirmii§tiir. 
(isra, 1). Onu (insanlan) kendisine davet makammda yine aym s1fatla 
niteler ve: «Dogrusu, Allah'm kulu kalk1p O'na yalvarmca; neredeyse · 
c;evresinde kec;e gibi birbirlerine gireceklerdi. (Cinn, 19) buyurur. Ken
disine kitabm indirilmesi ve melegin inmesi suasmda aym §ekildeki onu 
kullugu ile niteler ve: Alemleri uyarmak iizere kuluna Furkan'1 indiren 
ne yiicedir.» buyurur. 

«Ne oniinden, ne arkasmdan kendisine batllm gelmedigi, Hakim ve 
Hamid olan Allah katmdan indirilen ... » (Fussilet, 42). Ac;1k, mufassal 
ve muhkem olan; yiice bir Furkan klld1~ Kitab-1 Azim'i Allah Teala Hz: 
Muhammed 'e has k1lrm§trr. (tahsis etmi§tir) . Kur'an-1 ona, ancak gok 
kubbenin altmda ve yeryii:ziinde yer tutanlara onu peygamber olarak 
gondermek ic;in tahsis etmi§tir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.) bir hadis-i 
§erif'lerinde: KlrrmZI ve siyah (deriliye) gonderildim, buyu.rurken, diger 
bir hadislerinde: Benden once peygamberlerden hie; biri.Sine verilmemi~ 
olan be§ §eY bana verildi, buyurmu§ ve bunlardan birisi olarak daha on
ce lpeygamber sM.ece kendi kavmine ·gonderilirken zabmn biitiin insan
lara gonderilmi§ oldugunu ~etmi§tir. Allah Teala buyurur ki: «D~ 
ki: Ey insanlar; ben gerc;ekten goklerin ve yerin millkii. kendisinin olan, 
O'ndan ba§ka hie; bir tann bulunmayan, hem dirilten, hem oldiiren Al
lah'm hepiniz ic;in gonderdigi peygamberiyim.» (A'raf, 158). Yani beni 
peygamber olarak gonderen; goklerin ve yerin malikidir, bir §eye; ol, 
dedigi zaman hemen oluverir. Diriltip oldii.ren O'dur. Aym §ekilde bu-
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rada da: «0 ki goklerin ve yerin miilkii O'nundur. <;ocuk edinmem~ir, 
miilkte ortag1 yoktUI. >> buyurarak, yiice ritm1 c;ocuktan ve ortaktan ten
zih etrni.§tir. Sonra 0 : «Her §eyi yaratllll§ ve bir olc;iiye gore takdir bu
yurm'U§)) oldugunu haber verir. Onun dt§mdaki her §ey yaratllmll?tlr, 
bir Rabba muhtac;tlr. o ise her §eyin yaratiClSI, Rabbi, Hakimi ve iia
hidir. Her §ey O'nun Kahr u galebesi, buyrugu, idaresi ve takdiri altm
dadlr. 

3 - O'nu b1rak1p ta, hir ~ey yaratmayan; ustelik ken
dileri yaratllnn~ olan ve kendilerine ne bir zarar ne de bir 
fayda vermeyen, 'oldurmeye, diriltmeye ve oh.imden sonra 
tekrar canland1rmaya gucu yetmeyen birtaklm ilahlar 
edindiler. 

Allah Teala mi.i.§riklerin; her §eyin yaratlctsl olan, i§lerin dizginine 
ve idaresine sahip olan, diledigi olan ve diledigi olmayan Allah'm dl§m
da ilahlar edinmelerindeki bilgisizliklerini haber verir. Biitiin bunlara 
ra;gmen onlar, bir sivri sinek ka.nadilll yaratmaya giicii yetmeyen, ak
sine kendileri yaratllmi§ olan, kendileri i<;in bir fayda ve zarara sahip 
olmayan putlara tapmllll§lardrr. Kendileri hakkmda bu durumda olan 
purtlar nas1l olacak da kendilerine tap1nanlar i<;in fayda veya zarara (bir 
fayda saglamaya veya bir zaran def'etmeye) malik olacaklard1r? O'nu 
buaklp da oldiirmeye, diriltmeye ve oliimden sonra tekrar canlandlrma
ya giicii yetmeyen birtaklm ilahlar edindiler.» Bu i§ler (oldiirme, dirilt
me ve oliimden sonra tekrar canland1rma) onlarm Allah ile beraber ta
pmdiklan putlara ait degildir. Aksine biitiin bunlarm donii§ii Al~ah'a
dlr. 0 Allah ki diriltir ve oldiiriir, k1yamet giinii ilkleri ve sonlan ile ya
ratlklan tekrar canlandrracak olan da O'dur. «Si:zin yaratllmamz da, 
jVeniden diriltilmeniz de bir t ek ki§ininki gibidir. » (Lokman, 28). «Ve 
Bizim emrimi'z birdir, bir goz klrpmas1 gibidir. >> (Kamer, 50), «Dogrusu 
o bir tek <;Igllkit1r. Ki o zaman hepsi topragm yiiziine dokiilecektir.» (Na
ziat, 13-14). <<BU, sadece bir tek c_;1gllk (tan ibaret)tir. Ve bir de bakar
SlUlZ ki onlar baklp kallrlar.)) (Satfat, 19). «Sadece bir tek Gigllk olur 
ve bir de bakarsmlz ki onlar hepsi birden ·huzurunuza getililro.il?lerdir. » 
(Yasin, 53). o Allah ki O'nun di§mda il'a!l ve O'ndan ba~ka Rab yoktur. 



5982 tBN KES!R (Ciiz: 18; Siire: 25 ___ ____: ______ _ _..._ _____ --------~--
iMdet ancak O'na Ya.ra§Ir ve gerekir. Zira O'nun diledigi ·olui", dileme
digi oLmaz. 0 ~ocugu, babas1, dehgi, benzeri, veziri olmayand1r. ;Bilakis 
0 Ahad, Samed oland1r. Dogmarm§ ve dogru-lmanu§tlr. Hi9 kimse O'nun 
dengi degildir. · · 

----- t Z A. HI -----

Kamattaki Engin OI~ii ve Plan 

Her §eyi yaratmi§, bir ol9ti.ye gore takdir buyurmu§tur.» Hacmini 
ve §eklini takdir etmi§, vazifesini ve yapacag1 §eyi belirtiili§, zamamri1 
ve yerini ol9mii§ ve bu bi.iyi.ik mevcudatm ferdlerinden digerleriyle olan 
uygunlugunu tanzim etmi§tir. 

Ger~ekten de bu kainatm ve gerekse kainatta bulunan e§yamn ter
kibi, tesacti.if dii§ti.ncesini tamarmyla reddettigi gibi, ki§iyi deh.§ete di.i
§iirecek garipliklerle doludur. Kairiat1rmzdaki ince ol~ti.ni.in tezAhi.irle
rini dahi incelemekten acizdir be§er kafas1. Bi.iti.in kainatta degil. Sa
dece bir boli.imi.inde. Be§er ilmi ilerledik~e kainat kanunlanndaki ak1l 
almaz uygunlugun, nisbetlerin baz1 yanlanm ke§fetti. Ve bu ke§iflerle 
insanm Kur 'an metinleri kar§ISmdaki de~etengiz dii§ti.ncesi daha da 
geni§ledi: «Her §eyi yaratrm§, bir OI~i.iye gore takdir buyurmu§tur.» 

Eski Amerikan: ilimler Akademisi ba§kanlarmdan A. Cressy Mor
risson (insan yalmz degildir) adh eserinde diyor ki: 

Bu konu 1izerinde daha fazla durmayarak §Unu soyleyelim ki, en 8.\!Ik 
bir ifacte ile, insan1 deh.§ete di.i§fuen §eylerden biri de tabiatm, bOyle bir 
nizam meydana getirmekte eri§tigi iistti.n mi.ikemmeliyyettir. Qiinki.i yer 
kabugu bugiinki.inden mesela 2-3 me~re kahn olsaydl, oksijen tamaamy
la ortadan kalkacak ve hayvanlann ya§amasma imkan kalma.yacaktl. 
Okyanuslar da 1-2 metre daha derin olsayd1;· karbondioksit ve oksijen ta
marilen emil:rni§ olacak ve yeryi.izi.i i.izerinde nebati hayat mevcud ol
·mayacakti. Yer kabugu ve yedi okyanus ol~um esrulsmda oksijehin 
hepsini emmi§tir. Buna gore oksijen soluyan bi.itti.n hayvarilar, oksijen 
~1karan bitkiler te§ekkill etmeden once var o1mami§tir. Ya!)Ilan ince 
hesablar oksijenin bu kaynag1m imkan dahilinde gostermektedir. Fakat 
kaynagr ne olursa olsun, oksijenin bugti.n mevcud olan miktan, tanu ta
rmn'a ihtiyaclffilZa uygun dii§mektedir. 

Bir de §Unu di.i§i.inelim: Atmosfer tabakas1 §imdikine nisbetle c;:ok 
daha ince olsaydl her gti.n uzak atmosferde akkor haline gelen milyon
larca gokta§1 (meteor) yeryi.izi.ini.in her tarafma ~arpacakt1. Gokta§lan 
saniyede 10 ila 60 km. arasmda degi§en bir hlzla yere dogru di.i§erler, . 

. bu durumda yanabilen her §eyi tutU§tururlar. Gokta§lan mesela bir ta-
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banca lrur§unu luztyla seyretse bile yine de hepsi yer tizerine d·~er ve 
elbetteki sonu~ ~ok korkun~ olurdu. ~ayet bunun 90 katl bir luzla d~en 
ku~iik bir gok~ insamn yakltundan g~ecek olsa hararetiyle onu pa·-
rampar~a eder. ' 

Diinyarmz1 saran atmosfer .tabakas1, titiz bir ol~u ile geregi kadar 
kallndlr. Bu sayede ekinlerin muhta~ oldugu kimJevi Ujmlar atroosfer
den ge~ebilmektedir. Bu Ujmlar mikroplan oldilii.ir, vitaminleri iiretir.· 
Bununla beraber uzun zaman giin~te kalmamak ~rt1yla, iusana da 
zarar vermez. Uzun as1rlar boyu, yeryiiztinden. ~u zehirli olan gazlar 
yiikseldigi halde atmosfer kirlenmeden ve insan varllg-J i~in gerekli bu
lunan dengeli oranlarmda herhangi bir de~ikli.k meyd.ana gelmeden 
eski halini siirdiirmektedir. 

Biitiin bu olaylar i~in muvazene vazifesi goren ~y; ge~ su kut
lesinden ibarettir, yani hayatm, gidArun. yagmunm llunan iklimin, bit
kilerin ve nihayet bizzat insanm hayat kaynaguu ~kil eden su kiire, 
buakmiZ bunu idrak eden kimseyi, onun azameti ontinde saygt ile egil
sin ve minnet hisleri i~inde va.zifelerini kabul etsin. 

§ayet atmosferdeki oksijen oran1 ~ 21 olacagma, sazgelimi, % 50 
veya daha fazla olsaydl, yeryiiziinde yanabUen her §eY tutU§maya ma'
nlz kahrdl. 0 kadar ki bir agaca isabet edecek ilk §i.m§ek klVIlcmu ile 
biitiin bir orman patlamalarla yanar kiil olurdu. Buna kar§Ihk havada
ki oksijen oraru % 10 a veya daha ~g-Jya d~ydi durum ne olurdu? 
Belki hayat, asular siiresince kendisini buna uydurur, varh~ siirdii
rUrdii, ama insamn bugiin sahip oldugu -mesela ate§ gibi- bir~ok me
deniyet v8.s1talanndan mahrum kaludlk. Yeryiiziiniin milyonlarca ele
mentlerinden biri saytlan havadaki serbest oksijen, §!yet yer tarafmdan 
emilip tiiketilseydi, her tiirlii canhrun hayatl dumfua ugrardl. -

Tabiatta ne hayret verici kar§Ihkll denge ve kontrol sistemi varrur! 
Bu sayededir ki sert kabuklu hayvanlar OlU§tugu devi.rden bu yana, is
tedigi kadar vah§i, kaba, kuvvetli ve kurnaz olsun hi~ bir hayvan diin
yayl is~ila edememi§tir. Ne var ki yarat1klar i~inde insan, tabiatm bu 
kar'.§1hkb dengesini bozmU§, bitki ve hayvanlan bir yerden di-ger bir 
yere ta§lilll§tlr. Ama o, bu yapt~ aglr cezasiru pek ~abuk gorm~. 
yerlerini de~tirdigi hayvan, oocek ve bitkilerden gelen azgm Rfetlerle 
kaf§Ila§Illl§tlr. 

A.§aglda anlatacagimlz olay, tabiatta hiikiim siiren kaf§Ihkh kont
rol sisteminin, insan varh~ i~in ne kadar onem ta§1d1gmi a~Ik~ belir
ten bir ornektir. 

Ylllarca evvel Avu.Stralya'ya bir ~~t kaktiis getirilip yerle§tirilmi§, 
bundan tarla ve bah~elerin etrefmda ~it olarak istifade edilmi§tir. Kak- ·· 
tiis, Avustralya'da oocek nevinden herhangi bir d~mam bulumnadigtn-
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dan, kLsa zamanda bu iilkede yaygm hale gel~. tngiltere kadar bir 
alana yayllrm§, koyliileri ve §ehir halkm1 tela§a dii§iirmii§, ekinlerini yok 
etmi§, zinlata engel olmll$ur .. Av:ustralya halk1 kaktiisiin yay1lmasm1 
i:inleyememi§ti. Memleket, hie; bir engel tanrmadan yoluna devam eden, 
bu sessiz SedaslZ bitki ordUSU kar§ISU~da biiyiik bir tehlikenin ic;ine d~
mii§ bulunuyordu. 

B6cekleri inceleyen bilginler (entomologiste'ler) diinyay1 dola§mi§
lar, nmyet yalmz lm kaktiis iizerinde Ya§aYan ve onunla beslenen bir 
b6cek bulmu§lar<:h. Bu oocek c;ok c;abuk iiriiyor, iistelik Avustralya'da 
ona engel olacak dii§man bir bOcek bulunmuyordu. Bi:icekler az zaman
da kaktiisleri magltlb et~, sonra kendileri -yiyecek bulamadlklarm
dan- azalrru§, kaktiislere belirli olc;iide engel olacak kadar kalffil§tl. 

i§te tabiatta ka!"§Ihkll kontrol ve dengelikler bi:iylece varhglm ko
rumll§ ve her zaman hiikmiinii siirdiirebil~tir. 

S1tma sinegi (Malerye sinegi, anofel) neden diinyaYI istila etme
~? Oyle ki atalarrmiz onun kar§lsmda ya oliir ya bagl§Ikllk kazamr
dl. Ayru sooii, Newyork kadar kuzey bir memlekete gelen san humma 
sinegi ic;in de soylemek miimkiindiir. Sivrisinekler kutuplarda da c;ok
tur. 0 halde c;ec;e sinegi neden geli§ip te bulundUoOu s1cak memleketle
rin dl§mda Ya§affiami§? Tabii o zaman insan tiiriinii varhk alanmdan 
siler gotiiriirdii. insamn, daha diine kadar korunulmain miimkiin olma
yan veba., kolera ve diger oldiiriicii hastahklan hatlrlamas1 yeter. Yine 
onun bir hayvan olarak saghk koruma kaidelerinden tamamen habersiz 
oldugunu da d~·iinmelidir. E:vet sadece bir iki §ey bile insan tiiriiniin 
§imdiye kadar bayatta kalabilmesinin ne kadar deh§etli ve karma§Ik bir 
olay oldugunu anlamak i\!in yeter, artar bile. 

Ballklar ve bOcekler de varhklanm siirdiirebiliyorlar, dOo<Yru, fakat 
onlarda tesadiif kanunu hiikiim surer. <;unkii bir bal1k veya bOcegin 
koydugu binlerce yumurtarun en azmdan bir k1srm pusuya yatrm§ Oliim
den kwtu1mu§ olabilir. 

Tabiatm bu garip gerc;ekleri, Tann miictahalesinin varl~ ic;in iti
raz edilmez, zorunlu deliller degilse de soz konusu edilmege deger. Ne 
olursa olsun insan, hayatm1 siirdiirebilmi§tir, yumu§ak\!alar da. Fakat 
insan korunabilmek ic;in birc;ok tertibat ve te§kilata §iddetle muhta\! 
bulunuyordu. Bu imkS.n da gerc;ekten kendisiQ.e verilmi§tir. 

Boceklerde, insanlarda· oldugu gibi akciger yoktur. Onlar borucuk
Iar yoluyla solurlar. Bocek geli§ip biiyiidii mii, solunum borusu, viictl
dunun ~cmine paralel olarak gelifjemez. Bu yiimendir ki birkac; san
timden daha uzun bir bOce~ yoktur. Boceklerin kanatlan da k~iiktiir. 
Viictld te§ekkiilii ve sol unum yolu sayesinded~ .ki biiyiik bir oocegin var
h~ imkan dahilinde olmaffil§tlr. Bocel.derin gel~esindeki bu smirhllk, 
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onlarm azgmllklanna gem vurm'U§ ve diinyay1 istila etmelerine engel 
olmu§tur. Tabiatm bu fiziksel kontrolu olmasayd1, yeryuzunde insarun 
varllg1 dii§iinillemezdi. Siz, arslan biiyiiklugunde bir e§ek ans1 veya o 
buyiikliikte bir oriimcekle kar§lla§an bir insan tasavvur ediniz. 

Hayvanlarm fizyolojisine ait, aklllan durdurucu nitelikte pek az 
dtizenden ooz edildi. Bu duzenlemeler olmasayd1, yeryuzunde ne bir 
hayvan hatta ne de bir bitki kallrdl. Soz konusu ettigimiz gen;ekler ha
trrlatllmasi gereken en onemli §eylerdir. 

Boylece insan bilgisi, gun be gun Allah'm yaratlklan ile ilgili ~ok 
garip ve ak1l almaz takdir numunelerini ke§fediyor, kainatm idaresin
deki ince nizami goriiyor. Ve Kur'an-1 Mubin 'indeki: «Her §eYi yaratrm§, 
bir ol~uye gore takdir buyurmU§tUT.ll ayetinin manasm1 biraz daha kav
nyor. 

Bununla beraber o mu§rikler hi~ bir §eyi idrak edememi§lerdi: 
«Onlar O'nu buaklp bir §ey yaratmayan, aksine kendileri yarabl

~ olan ve kendilerine fayda veya zarar veremeyen, oldurmeye, dirilt
. meye ve oliimden sonra tekrar canlandmnaya gucu yetmeyen tannlar 
edindiler. » 

Boylece onlann uydurma tannlanru her ttirlu tanrll1k ozelliklerin- · 
den uzakla§tlnyor. Bu sahte tannlar hi~ bir §ey yaratamazlar. Halbuki 
her §eyi Allah yaratmi§tlr. «Aksine kendileri yarat1lmi§ olan» onlal) 
tapmanlar kendi elleriyle yarabrlar. Eger bu taptlklan §ey bir put ve
ya heykel ise. ~ayet melek, cin, ta§ ve ag~ nevinden veya insan turiin
den bir varllk ise o zaman onlan Allah yaratlr: ccKendilerine fa.yda ve
ya zarar veremeyen)) kullanna degil, kendilerine bile fayda veya zarar
lan dokunamayan o illlhlar. Kendisine faydas1 dokunmayanm zaran 
dokunabilir. Ama bunlar onu bile yaparmyorlar. Bunun i~in ayet-i ke
rime herkesin yapabilecegi §eylerin en basitini onlara atfediyor. Ve ar
dmdan Allah'tail ba§ka kimsenin giiciiniin yetemeyecegi ger~eklere ge
~iyor: ccOldiirmeye, diriltmeye ve oliimden sonra tekrar canlandlrmaya 
giicii yetmeyen.» Bir canlly1 oldiiremez onlar. Bir cansiZI diriltemezler. 
Yeniden bir canllya hayat vermeye giic;leri yoktur. Bunun ic;in uluhiyet 
hassalarmdan hi~ bir 6zellige sahip degildirler. Neden oyleyse bu mii§
rikler onlan tann ediniyorlar? 

Bir tek sebep var buna; o da mutlak bir sap1khk. Bu sap1kllktan 
sonra peygambere diledikleri ·gibi soz soylemeleri hi~ de tuhaf bir §eY 
degildir. Hem Allah'a kar§I kulland1klan ifadeler Allah'm peygamberine 
kal'§I kullandlklan ifadelerden daha c;irkin ve daha garip. Bir insanm 
kendisini yaratan, kendisiyle birlikte her §eye can veren, i§ini yonetip 
takdir eden Allah'a kar§I ortaklar iddia etmesinden daha ~irkin ve daha 
kotu bir §eY olabilir mi? Nitekim Rasulullah (s.a.)~ sorulur: Hangi gu-
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nB.h daha biiyiiktiir? diye. Buna Hz. Peygamber §Oyle cevab verir: Se
ni yarattigt halde Allah 'a !]irk kO§mand1r ... (Seyyid Kutub, Fi Zila..l'il
Kur 'an, X , 492-497) . 

--- oOo ---

4 - Kufredenler dediler ki: Bu Kur'an, ancak onun uy
durdugu bir yaland1r ve ona bu hususta bir ba~ka topluluk 
yarld1m etmi~tir. Hie; ~uphesiz onlar, ZJulii·m ve iftira ile gel
diler. 

5 - Ve dediler ki: Oncekilerin masalland1r. Ba~kalan
na y~zd1np sabah ak~am kendisine okunmaktachr. 

6 - De ki: Onu goklerde ve yerdeki s1rr1 bilen indirmi~
tir. Suphesiz ki 0 , Gafur ve Rahim olandrr. 

·~ur':ana Uydurma Diyenler 

Allah Teal8, bilgisiz katirlerin Kur'an hakkmda: «Bu Kur'an, ancak 
onun uydurdugu bir yalaruhr ve ona bu husllsta (•toplanmasmda) bir 
ba§ka topluluk yard1m et~tir.» demelerindeki beyinsiz.Uklerini haber 
veriyor. Onlar zanlarmda kendilerinin yalanc1 olduklarm1, soyledikleri
nin batil oldugunu bile bile iftira etmi§ler ve batil bir s6z soylemi§ler
dir. Allah Teala: «Hi~ §i.iphesi.z onlar, zuliim ve iftira ile geldiler.» bu
yurmU§tur. 

«Ve dediler ki : Oncekilerin masallandir. (Oncekilerin kitaplarm
dan istinsah etmi§tir). Ba§kalarma yazdmp sabah ak§am kendisine 
okunmaktadir.» Bu soz yalan, iftira ve bo§ bir soz olmasiyla birlikte 
herkes onun batil oldugunu bilir. Tevati.irle ve zarUri olarak bilinmek
tedir ki, Allah 'm elc;isi Muhammed hie; bir §ekilde ne omriini.in ba§mda 
ve ne de sonunda yaz1 ile ugra§mi§ degildir. Dogumundan itibaren ~Al
lah kendisini peygamber olarak gonderinceye kadar yakla.§lk krrk sene 
onlann arasmda geli§ip bi.iyiimii§ti.ir. Onlar Hz. Muhammed'in girdigi 
~1kt1g1 yerleri , dogrulugunu, iyiligini, emin olU§lol.OU, yalan, gi.inah ve 
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diger rezn huylardan uzak ollliiunu ~ok iyi bilmektedirler. 0 kadar ki 
onlar kii\!iikliigunde onun dogrulugunu ve iyiligini bildikleri i~in el
Emin diye isimlendirmek zorunda kalml~lardlr. Allah Teala kendisine 
ikramcta bulunduktan sonra, ona kar~1 d~manllk bayragm1 a\!m~lar, 
her aklllmm onun uzak oldugunu bildigi wzlerle kenjisine iftira etmi~
lerdir. Ona ne ~ekilde iftirada bulunacaklannda ~kmllga dii~m~ler 

bazen ona sihirbaz, bir keresinde §air, diger bir keresinde deli, ba§ka bir 
seJerinde de yalanc1 diye iftiracta bulunmlliilar~:hr. Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerlme'de : <<Bak, sana nas11 misaller veri orlar? Bunun ic;in dala
lete d~m~lerdir. Ve bir daha yol bulamamaktadlrlar.» (isra, 48) bu
yururken, burada da onlarm inadl~ma ve if iralanna bir cevab olarak 
§i:iyle buyurur : «De ki : Onu (Kur 'an'l) goklerde ve yerdeki sun bilen 
indirmi§tir.>> Evvelkilerin ve sonrakilerin habelerini g~mi§i ve gelece
gi ile ger~ek hayatta vuku bulana m utablk olarak hak ve dogru bir haber 
verme ile haberi i~ine alan bu Kur'an 1 goklerin ve yerin SliTllll, bilin
mezliklerini bilen, ac;1k olanlan bildigi gibi gizlilikleri de bilen Allah 
indirl'Ili§tir. 

«~iiphesiz ki 0, Gaftlr ve Rahim olandlr.1> ayetinde biitiin insanlar 
tevbeye ve Allah'a donmeye c;~anllyor. Haber veriliyor ki, O'nun rah
meti geni§tir. Hilmi biiyqktiir , kim O'na tevbe ederse tevbesini kabul 

· buyurur. Yalanlan, iftira.fan , giinahkarllklan kiifiir ve inadlan, Allah 
Rasillii ve Kur 'an hakkmda soylediklerine ragmen onlan bile tevbeye, 
i\!inde bulunduklan durumdan Slynllp islam ·a ve hidayete ~ag-Irmakta
dlr. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde ~oyle buyurur: «Allah, 
gen;ekten ii<;iin ii~iinciisiidiir , diyenler andolsun ki; kafir olmu~lardlr. 

Halbuki hi<; bir tann yoktur, ancak tek bir tann vardlr. Soylediklerin
den vazgec;mezlerse onlardan kafir olanlara ac1kh bir azab dokunacak
tlr. Hala Allah'a tevbe edip, O'ndan magfiret dilemezler mi? Halbuki Al
lah, Gafftr'dur, Rahim'dir. » (Maide, 73-74) . «~iiphesiz ki, iman eden 
erkek ve kadmlara i§kence ederek on lan dinlerinden ~evirmeye ugra
§alllar sonra da tevbe etmemi~ olanlar, ~te onlar i~in cehennem azab1 
vardlr, Ve can yak1c1 azab da 0nlarad1r.» (Biirtlc, 10) . Hasan el-Basri 
der ki: ~u §eref ve comertlige baklmz; onlar O'nun dostlanru oldiirdiiler 
0 ise kendilerini tevbe ve rahmete ~agmyor. 
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7 - Ve dediler ki: Bu peygambere ne oluyor ki, yemek 

yiyor, sokaklarda geziyor? Onun beraberinde bulunup 
uyaran bir melek indirilmeli degil miydi? 

8 - Yah ut kendisine bir hazine verilmeli veya beslene
cegi bir bahc;e olmah de gil miydi? 0 zalimler dediler ki: 
Siz, biiyiilenmi~ bir adamdan ba~kas1na tabi olmuyoisu
nuz. 

9 - Bir bak; sana nas1l misaller getirip saptllar. Bir da
ha yol bulamazlar. 

10 - Dilerse sana bunlardan daha hay1rll olarak altln
dan 1rmaklar akan cennetler verebilen ve ko~kler kurabi
len Allah ne yiicedir. 

11 - Fakat onlar, k1yamet saat1n1 da yalanlad1lar. Biz, 
0 SOO.tln gelecegini yalanlayanlara oyle 91lg1n bir ate~ ha
Zlr lad1k ki. 

12 - Bu, kendilerine uzak bir yerden goziikiince onun 
kaynay1~1n1 ve ugultusunu duyacaklard1r. 

13 - Elleri boyunlanna bagh olarak onun en dar bir 
.yerine atlld1klan zaman, orada yok olup gitmeyi isterler. 

14 - Bugi.i.n bir kere yok olmay1 degil, birc;ok kereler 
yok olmaYI isteyin. 
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Allah Teala kafirlerin azgmllk ve in8.dlarm1, bir hiiccet ve delille
ri olmakslzm hakk1 yalanlamalanm haber veriyor. Onlar soyledikleri
ne sfudece: «Bu ;peygambere ne oluyor ki, yemek yiyor?» sozlerini delil 
getirebilmi§lerdir. Diyorlardl ki, bizim yedigimiz gibi yiyor. bizim ihti
ya~ duydugumuz gibi o da ihtiya\! sahibidir Sokaklarda geziyor. Tica
ret ve kazan~ arzusuyla ~ar§Ilara gidip geliyor. Ona beraberinde bu
lunup uyaran bir melek indirilmeli degil miydi? , Allah katmdan ona 
bir melek indirilmeli degil miydi? Onun iddia ettiginin dogrulu~una 
§llhid olayd1 ya. Nitekim Firavun da: «Ona altun bilezikler verilmeli ve
ya beraberinde kendisine yardm)j edecek melekler gelmeli degil miydi? 
(Zuhruf, 53) demi§ti. Boylece bunlar da, onun stiylediklerinin ayrusm1 
soylemi§lerdir. Zaten kalbleri de birbirine benzemektedir. Bu sebeple 
onlar: ccYahut kendisine bir (ilim) hazinesi verilmeli de ondan har
camall veya (onun gittigi yere onunla birlikte giden) beslenecegi bir 
bah9esi olmall degil miydi ,, demi§lerdi. Biitiin bunlar elbette Allah i9in 
son derece kolayd!r. Fakat bunu terketmesinde hikmet ve en yiice hi.ic· 
cet elbette O'nundur. 0 zalimler dediler ki: «Siz, biiyillenmi§ bir adam
dan ba§kasma tabi olmuyorsunuz.,, Allah Tea.la da §Oyle buyurur: «Bir 
bak; sana nas1l misaller getirdiler?» Biiyiiciidiir, biiyillenmi§tir, delidir, 
yalanc1drr, §airdir, demeleri ile bir bak sana nas1l iftira ediyorlar? Bii
tiin bunlar elbette batll sozlerdir. En a§ag1 derecede bir akll ve anlayl§ 
sahibi olan herkes onlarm bu husustaki yalan ve iftiralanm 90k iyi bi
lir. Bu sebepledir ki Allah Teala: icOnlar (hidayet yolundan) saptllar. 
Bir daha yol bulamazlar.,, buyurmu§tur. Zira kim haktan 9lkm1§Sa ne
reye yonelirse yonelsin sap1trm§t1r. 9iinkii hak bir tektir, bir tek yoldur 
ve baZISl baz1lanm dogrulay1p destekler. 

Daha sonra Allah Teala, dilemi•§ olsayd1 peygamberine diinyada on
larm soylediklerinden daha iistiin ve giizelini verecegini haber verip 
§Oyle buyurur: ccDilerse sana bunlardan daha hay1rll olarak altmdan Ir
rnaklar akan cennetler verebilen ve ki:i§kler kurabilen Allah ne yi.icedir.)) 
Miicahid burada bunlann, diinyada verileceginin kasdedildigini sayler 
ve §6yle ilave e::ler: Kurey§, ta§tan in§l1 edilen her eve biiyiik veya kii\!iik 
olsun ko§k adl verirdi. 

Siifyan es-Sevri'nin Habib ibn Ebu Sabit'ten, onun da Hayseme'
den rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.)e: Dilersen senin i9in Allah ka
tmda haz1rlanm1§ olanlardan bir §eY eksiltmeksizin senden once hi\! bir 
peygambere verilmemi§ ve senden sonra hi¥ kimseye de verilmeyecek 
olan yeryiiziiniin hazinelerini ve anahtarlanru verelim, denilmi§ti. Bun
Ian benim i9in ahirette toplaym1z, dedi. Bunun iizerine Allah Teata bu 
konuda: «Dilerse sana bunlardan daha hay1rll olarak altmdan Irmak
lar akan cennetlE:~r verebilen ve ko§kler kurabilen Allah ne yiicedir. :. aye
tini indirdi. 
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ccFakat onlar, ktyamet saatlm da yalanladtlar.» Onlar bu sozlerini 
hakkl gormek ve olgunluga, dogruya eri§mek i9in degil strf bir yalan
lama ve infl.d olarak s6ylemi§lerdir. Hatta onlann klyamet giintinu ya
lanlamalan onlan, soyledikleri bu tur sozlere suruklemi§tir. ccBiz, o sa
atrn gelecegini yalanlayanlara oyle 91lgm bir ate§, (cehennem ate§inde 
dayarulmaz Sicakllkta oyle elim bir azab) hazrrladlk ki ... » Sevri'nin Se
leme ibn KUheyl 'den, onun da Said ibn Ciibeyr'den rivayetine gore 
( ~I ) ; cehennem irinlerinden akan bir vadidir. . 

«Cehennem onlan (mah§er makammdalarken) uzak bir yerden go
rtince -Suddi ytiz ytlhk yoldan, diyor- onun kendilerine olan ofke
sinden kaynayt§ml ve ugultusunu duyacaklardir.» Allah Teala ba§ka bir 
ayet-i kerime'de: ccOraya atlldlklarmda, onun kaynarken 91kardig1 ugw
tuyu i§itirler. Nerede ise Ofkesinden 9at1ayacak gibi olur.» (MUlk, 7-8) 
buyurur ki; Cehennem Allah'a kufredenlere olan ofkesinin §iddetinden 
neredeyse birbirinden aynllp kopacakt1. ibn Ebu Hatim'in idris ibn Ha
tim kanallyla .. . Halid ibn Diireyk'ten, onun da Allah Rasulii (s.a.)nun 
ashabmdan birinden rivayetinde, Allah Rasulu §Oyle buyurmu§tur: Kim 
benim s5ylemedigim bir §eyi bana isnad ederek soyler veya kendisini 
ana babasmdan bir ba§kasma nisbet eder veya efendilerinden bir ba§
kasma kendisini yamamaya 9ah§ITSa; cehennemden oturacag1 yere ha
ztrlansm. Ba§ka bir rivayette : Cehennemin gozleri onundeki oturacag1 
yere hazrrlansm, buyurulmU§tur. Ey Allah'm el9isi, onun gozleri var rm? 
denildi de; All.ah Teala'run : ccBu kendilerine uzak bir yerden gozuktin
ce . .. » buyurdugunu i§itmediniz mi? dedi. Hadisi ibn Cerir de Muham
med ibn Hldfl.§ 'tan, o ise Muhammed ibn Yezid el-Vastti 'den rivayet et
mi§tir. Yine ibn Ebu Hatim'in babast kanallyla ... Ebu Vail'den rivaye
tinde o, §6yle anlattyor : Abdullah ibn Mes'ud ile beraber ~1ktlk. Rebi' 
ibn Haysem de bizimle birlikteydi. Bir demirciye ugradtk. Abdullah ate§
teki bir demire bakarak durdu. Rebi ibn Haysem de ona bakt1 ve dti§e
cek ,gibi yana egildi. Abdullah (daha scmra) Ftrat nehri sahilinde biiytik 
bir kire9 ocagrna ugradl. Ocagrn ortaimda alevlenen ate§i gortince Ab
dullah, ccBu, kendilerine uzak bir yerden gozuktince onun kaynayt§Iru ve 
ugultusunu duyacaklardtr.» ayetini okudu. Rebi' ibn Haysem baytllp 
yere du§tu. Onu ailesine, evine ta§IYIP goturdUler. Abdullah 6gleye ka
dar ba§Im bekledi, fakat ay1lmad1. Allah ondan hO§nud olsun. Yine Eibu 
Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6yle dedi: 
~uphesiz kul ate§e suruklenir de ate§ katmn arpaya i~ 9eki§i gibi bir i~ 
9eker. Sonra oyle bir uguldar ki korkmadtk hi9 kimse kalmaz. ibn Ab
bas'm bu soztinu ibn Ebu Hatim klsa olarak bu §ekilde rivayet etmi§tir. 
imam Ebu Ca'fer ibn Cerir de §oyle rivayet eder: Bize Ahmed ibn ib
rahim ed-Devraki'nin . .. ibn Abbas'tan ,rivayetinde o §oyle demi§tir: Mu
hakkak bir ki§i ate§e surtiklenecek. Ate§ durulup dizilecek ve birbirine 
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gire{:ek. R.a.hrnan ona: Sana ne 'oluyor? diye soracak da cehennem:· 0 
benden J.rurtulacak (benden kurtulrnak istiyor ) diyecek. Rahm8.n: Ku
lumu sallveriniz buyuracak. Ki§i cehennem e siiri.ik.lenecek ve: Rabbim, 
benim Senin hakkmdaki zanmm bu degildi, diyecek. Ha.b Teaia: Senin 
zannm nas1l<h? diye soracak, o: Rahmetin in beni k~hcagm1 samyor
dum, diyecek. Allah Team: Kulumu sallverin, buyuracak. Bir ba§kasl 
ate§e sii.riiklenecek de ate§ ona kat1rm arpaya i~ ~ekmesi gibi bir i~ ~e
kecek ve oyle bir ugwdayacak ki korkmadlk kimse ka.lmayacak. Bu ha
berin isnad1 sahihtir. Abdurrezzak'm Ma'mer kanahyla.. . Ubeyd ibn 
Umeyr'den rivayetine gore o: «Onun kaynaYl!}mi ve ugultusunu duya
caklardlr.» ayeti hakkmda §Oyle de:rn.i§tir : Cehennem oyle bir kaynay1p 
ugwdayacak ki hi~ bir melek ve peygamber kalmaYIP sJ.rtlarm-:iaki et
ler seyrir halde yere kapana.cak. Hatta Hz. lbril.him (a .s .) dahi dizleri 
uzerine c;okup: Ra.bbrm, bugun Senden ancak. kendi nefsimi (n) kurta
nlmasml dilerim, diyecektir. 

Katade'nin Ebu Eyyllb'dan, onun da Abdullah ibn Amr'dan rivaye
tmde o, «Onun en dar bir yerine atll<hklan zaman ... » ayeti hakkmda 
§oyle diyor: MlZrngm alt demiri gibi :iar bir yerden. Abdullah ibn Vehb'
in Nati' !bn Yezid'den onun d a Yahya ibn Esid'den - Yahya hadisi Al
lah Ra.sulu (s.a.)ne ula§tmyor- rivayetine gore ona <<E1leri boyunlarl
na bagll olarrak onun en dar bir yerine a tl<hklan zaman ... » ayeti sorul
du. ~oyle buyurdu: Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki 
onlar, kaZlgm duvara ·zorla ~akll<h~ gibi ate§e zorla, istemeye istemeye 
itileceklerdir. Ebu Sruih, ayetteki ( .:._.; _;A.. ) kelimesini; elleri boyunla
rma baglr olarak, §eklinde a~1klar. 

Yazlklar olsun diyerek, hasret ve husranla orada yok olup gitmeyi 
isterler. <<Bugun; bir kere yok OlmaYl degil, bir~ok kereler yok olmay1 
isteyin.» imam Ahmed der ki: Bize Affan'm .. . Enes ibn Malik'den ri
vayetine gore, allah RasulU (s.a .) §Oyle buyurmu§bur: Ate§ten cubbe 
giydirileceklerin ilki iblis 'tir. Onu kaslarmm lizerine koyacak ve arka
smdan ~ekip suruyecektir. Zurriyeti de ondan sonra<hr. Ey yok olma ye
ti§, diye nida edecek. Pe§inden gelen ZU.rriyyeti de : Ey yok olma imdada 
yeti§, diyecekler. Nihayet gelip cehennemin ba§mda dikilecekler. iblis 
ora_da: Ey yok olma yeti§, diye bagrracak. Arkasmda.ki zfuriyyeti de aym 
§ekilde: Ey yok olma imdada yeti'§, diyecekler. Onlara: Bugun bir kere 
yok olmay1 degil, bi~ok kereler yok olrnay1 isteyin, denilecek. Ha.disi 
Kiitub-i Sitte sahiplerinden hi\! kimse tahric etmemi§tir. Hadis ibn Ebu 
Hatim tarafmdan Ahmed ibn Sina'dan o da Affan'dan rivayet edilmi§
tir. ibn Cerir de hadisi Hammact ibn Seleme kana.llyla rivayet eder. ibn 
Abbas'tan rivayetle Avfi «Bugun bir kere yok olmay1 degil bir~ok kere
ler yok olmayt isteyin.» ayeti hakkmda §oyle der: Buglin bir tek hay1f-
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lanma ile dua etmeyin, birc;:ok haylflanma ile dua edin. Dahhak, ayet
teki (I JJ~ ) kelimesini; helak olma ile ac;:1klar. Kuvvetli olan gorii§e 
gore ise bu kelime hem helaki, hem zay1flanmay1, hem htisram ve hem 
de yok olmay1 bir araya toplamakta::hr. ·Nitekim Hz. Mllsa da Firavun'a: 
«Ben dogrusu ey Fir'avun, senin mahvolacaglill saruyorill?.)) (isra, 102) 
demi§tir. (~air) Abdullah ibn Zibari §O.yle diyor: 

«Azgmllk yollarmda §eytana uymu§tum; kim onun meylettigi yola 
meylederse helak olmu§tur. >> 

:) r®· ~ / ...... .:-\~:}1 ~< (/,..~1\/ >j"" \ \:;\! :"" ..... ·""\ .. / :--::\,,, • J 
~~~ ~.Jc.~ ~'6 .J .... ~.J" ~ ~~ .,.,._~;\\ .. 

' ' ., ... , L.r-" 
~, } "'~ • .,. .... "'I ... I .... _ ..l. _.., ~- ' - (1 ~ 
~lf-2W;.J~.;>Y0~0:~ ... ~~~~\,.'+::t 

15 -- De ki: Bu mu daha hay1rhdir, yoksa muttakilere 
va'dolunan ebedi cennet mi? Ki bu, onlar ivin bir mukafat 
ve son duraktlr. 

16- Onlar i<;in orada diledikleri her ~ey var. Ve te
melli kahrlar. Bu, Rabb1n1n yerine .getirilmesi istenen bir 
va'didir. 

. Allah Teala buyurur ki: Ey Muhammed, sana anla.tnn§ oldugumuz 
. yiizleri tizeri cehenneme stirtiklenen, kendilerini cehennemin abus bir 

ytizle ofke ve ugultu ile kar§1ladlg1, cehennemin dar yerlerine elleri bo
yunlarma bagll olarak atllan, miicadeleye, kurtulmaya, ic;:inde bulun
duklaq durumdan kurtulmaya gtic;: yetiremeyen §U mutsuzlarm hali mi; 
yoksa Allah Teala'nm kendinden korkan kullan ic;:in haz1rladlg1, diinya
da itaatlarma mtikafat olarak yarattlg1 ve onlarm varacag1 yer k1ldi?;l 
Allah'm muttaki kullarma va'dolunan ebediyyet cennetleri mi daha ha
yrrlldlr? Onlar ic;:in orada diledikleri yiyecek, ic;:ecek, giyecek, meskenler,. 
binitler, manz.aralar ve benzerini hie; bir goziin gormedigi, hie; bir ku
lagm i§itmedigi ve hie; kimsenin hatmna gelmeyen lezzetler varrur. On
lar bu durumda ebedi, sermedi olacaklard1r. Herhangi bir kesiklik, sona 
erme yoktur. Oradan aynlmak da istemezler. i§te bu, Allah Teala'nm 
onlara bir lutfu ve ihsam olarak va'dettiklerindendir. Bu sebeple: «Bu, 
Rabbmm yerine getirilmesi istenen bir va'didir.>> buyurmU§tur. ~tiphe
siz bu, mUJtlaka meydana gelecektir. Ebu Ca'fer ibn Cerir'in Arap dil 
bilginlerinden birisinden rivayetine gbre ( ':1.;.--- i~ ) ) kelimeleri; va
cib olan bir va'd anlammad1r. ibn Ctireyc'in Ata'dan, onun da ibn Ab~ 
bas'tan rivayetine .gore «Bu, Rabbmm yerine getirilmesi istenen bir va'-
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didir.» ayetinde §Oyle buyruluyoif: Size va'detmi§ oldugumu -si.z.e va'
detmi§ oldugumuzu- isteyin ki va'dimizi yerine getirelim. Muhammed 
ibn K.a.'b el-Kurazi'nin «Bu Rabbmm yerine getirilmesi istenen bir va'
diclii.» ayeti hakkmda soyledigine gore, bunu onlar ic;in melekler iste
yecek ve: «'Rabbrmiz, onlan kendilerine va'dettigin Adn cennetlerine 
koy.» (Gafir, 8) diyeceklerdir. Ebu Hazim der ki: K1yamet giinu oldugu 
zaman mii'minler: Ey Rabbrm1z, bize emretmi§ olduklanm Senin (ho§
nlldlugun) ic;in i§ledik. Bize olan va'dini yerine getir diyeceklerdir. l§te 
Allah Teala'mn, bu sllrenin bu kiSinmda once cehennemi zikredip sonra · 
cermet ehlinin durumuna i~aret etmesi, Saffat suresindeki cennetliklerin 
halini, oradaki giiz.ellik ve sevinc;lerini zikretmesi gibidir. Allah Teala 
orada cennet ehlinin durumunu zikrettikten sonra §6yle buyurmaktadu: 
«Konak yeri olarak bu mu hayirlldir, yoksa zakkum agac1 nn? Biz onu 
zalimler ic;in bir fi,tne yaptlk. 0, cehennemin dibinde yeti§en bir agac;
tlr. Tomurcuklan, '§eytanlann b~lan gibidir. Onlar muhakkak ki bun
dan yiyecekler ve karmlarm1 dolduracaklard1r. Sonra onlar ic;in iizerine 
kaynar su katllnn§ i~kiler de vardlr. Soma muhakkak ki, onlarm donii
§ii cehennemedir. Dogrusu onlar babalanm saplklar olarak bulmU§lardL 
Yine de onlarm izlerinde kovalamrcasma ko§uyorlardL» (Saffat, 62-70) 

• } ,""\.-... } "';' _>. \ ' '} • \~\ • J ~ ...-, .... J\} .. ;: ~ \ . } .• -:' J J ~ I...-::: • J •": •;_, '""... 
.._..~ 4;~J:a .),~ ... ~ ~ t.,J~~ ~.J~J.J~.Y.J~...-:;....-~.J 
·'L-\<~~·c·.~ '.)~ ~:..~\Y.( :·~0:"'di~(\~#::::s\Q; ~.J ~u:. ... .J ~~~ ~ . IJ' ~ ... ;, \ ' 
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17- 0 .gun Rabb1n onlan ve Allah'tan baf}ka taptlkla-
rml bir araya toplar ve: Bu kullanm1 siz mi •saptrrdlluz, 
yoksa kendileri mi yoldan saptilar? der. 

18- Onlar da derler ki: Tenzih ederiz, Seni brralup ta 
baf}ka dostlar edinmek bize yaraf}maz. Ama Sen, onlara ve 
babalanna nimetler verdin de, Seni anmay1 unuttular ve 
helaki hak eden bir kavim oldular. 

19 - If]te sizi soylediklerinizde yalanc1 c;lkardJlar. Ar-

Tefstr, C: XI; F. 376 
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tlk iizerinizden azabl c;eviremez ve yardlm goremezdiniz. 
Sizden zulmedenlere biiyiik bir azab tattiracagiZ, denir. 

Allah Teala, klyamet giinu Allah'tan ba§ka melekler ve b~kalanna 
tapman katirlerin bu ibactetleri konusunda nas1l azarlanacaklanru ha
ber verir ve §Oyle buyurur: «0 giin Rabbm, onlan ve Allah'tan b~ka 
taptlklanru bir araya toplar.» Mueahid, bu toplanacaklarm Hz. Isa, 
Uzeyr ve melekler oldugunu soyler. «BU kullarruru siz. mi sapt1rdlruz., yok
sa kendileri mi yoldan saptllar? der.» Rab Teala soracak: Bunlan Benim 
dl§Imda size ibadet etmeye siz mi davet ettiniz, yoksa onlar sizin bir dave
tiniz olmaks1zm kendiliklerinden mi size ibactet ettiler? Nitekim Allah 
Teala b~a bir ayet-i kerime'de: «Allah buyurm~tur ki: E,y Meryem 
Oglu Isa; sen mi insanlara: Beni ve annemi Allah'tan b~ka iki ilah 
edinin, dedin? Demi§ti ki: Tenzih ederim Seni, hak olmayan bir sozii 
saylemek bana yara§maz. Eger ben, onu wyle~sem; Sen onu elbette . 
bilirsin. Sen benim i~imde olam bilirsin, ama ben Senin zatmda olaru 
bilmem. Dogrusu goriilmeyeni en iyi bilen Sensin, Sen. Ben; onlara Se
nin bana buyurdugundan ba§kasrm soylemedim ... » (Maide, 116-117) 
buyururken, burada da klyamet gunu diinyada iken kendilerine tapl
rulanlarm §.oyle cevab vereceklerini haber verir: «Onlar da derler ki: 

· Tenzih ederiz, Seni b1rak1p ta b~ka dostlar edinmek bize yar'a§maz.» 
Miifessirlerin ekserisi <<Seni buaklp ta ba§ka dostlar edinmek bize ya
ra§maZ.» ayetindeki ( ..i>..::) -) kelimesini; «Biitiin yaratlklara Senin dl-

. §mda hel'lhangi bir §eye ibadet etmek yoktur. Ne biz ne de onlar buna 
laylk degildir. Buna onlan biz davet etmedik. Bilakis bizim emrimiz. ve 
nz8.mlz olmaks1zm onlar bunu kendiliklerinden sO.ylediler. Biz, hem on
lardan hem de ibadetlerinden uzag1z», anlammda olmak iizere nun har
finin fetha'3I ile ve ma'lum sigas1 ile ckumu§lard1r. ~u ayet-i kerime'de 
de durum ooyledir: «0 gun, onlarm hepsini topladlktan soma melekle
re: Bunlar rmydl, siz.e tapmakta olanlar? der. Melekler: Tenzih ederiz 
Seni, bizim dostumuz onlar degil Sensin. Hay1r, onlar cinlere tapiyor
lardl, ~oklan da onlara inanmaktaydilar, diyecekler.» (Sebe', 40-41). 
Digerleri ise: Hi~ kimse i~in bize ibadet etmek yar~maz. Zira biz Senin 
kullanmz ve Sana muhtac1z, anlammda olmak iizere nun harfinin zam
mesi ile ve me~hul sigas1 ile okumu~ard1r. Bu k1raet anlam itibanyla 
birincisine yaklndlr. 

«Ama Sen, onlara ve babalarma nimetler verdin, (onlann omiirleri 
u~un oldu) de sonunda Seni anmay1 unuttular (el~ilerinin dili ile onla
ra indirm.i§ oldugun tek ve ortagm olmaks1zm yegane Sana ibadeti unut
tular.) Ve helaki hak eden birkavim oldular.>> ibn Abbas, ayetteki ( i .JY. ) 
kelimesini; helak ·olmu.§ kimseler, anlamma ahr. ~an el-Basri ve Ma-
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lik'in Ziihri'den rivayetlerine gore bu kelime : Onlarda hi~ bir hay1r yok
tur, anlammad1r. ( ... ) 

Allah Teala '§Oyle buyuracak: cc i§te sizi soylediklerinizde yalanc1 ~1-
kardllar. (Sizin dostlanruz oldugunu zannettiginiz ve sizi Allah'a yakm
la§tlracaklar umuduyla tapmdlklanruz sizi yalanc1 ~lkardllar . ) » Allah 
Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: «Allah'1 buaklp ta 
k1yamet giiniine kadar cevab veremeyecek olana, kendilerine yap1lan 
dualardan habersiz bulunan §eylere tapandan daha sap1k kim olabilir? 
insanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar, onlara dii§man kesilir
ler ve onlarm tapmmalanm inkar ederler.» (Ahkat, 5-6) 

«Artlk iizerini21den azab1 geviremez ve yard1m goremezsiniZ.>> Onlar 
azabl kendilerinden c;evirmeye ve kendilerine yardlma gii~ yetiremeye
ceklerdir. «Sizden zulmedenlere (Allah'a ortak ko§anlara) biiytik bir 
azab tattuacag1z, denir.» 

20- Senden once gonderdigimiz butun pey,gamberler 
de $Uphesiz yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi. Sabre
der ~siniz diye sizi birbirinizle deneriz. Ve Ra~bbm Basir 
oland1r. 

Peygamberlerin Be§eriyeti Mes'elesi 

Allah Teala daha once gonderrni§ oldugu btitiin peygamberlerden 
haber vererek buyurur ki: Onlar yemek yerler ve yemekle beslenmeye 
ihtiyac; duyarlar, kazanc; ve ticaret ic;in sokaklarda (c;ar§Ilarda) gezinir
lerdi. Bu onlann durum ve makamlarma elbette ters dii§mez. ~iiphesiz 
Allah Teala onlar it;in giizel ozellikler, gtizel Slfatlar, faziletli sozler, ka
mil ameller, parlak h!rikalar, her bir akl-1 selim ve dosdogru basiret 
sahibi olanm, onlann Allah'tan getirrni§ olduklanmn dogruluguna de
lil bulacaklan deliller kllml§trr. Bu ayet-i kerime, Allah Terua'mn §U 

sozleri gibidir: ccSenden once gonderdigimiz elc;iler de ancak kasabalar 
halkmdan, kendilerfue vahyettigimiz birtak1m erkeklerdi.» (Yusuf, 
109), «Biz onlan yemek yemez bir ceset k1lmadlk ve onlar (diinyada) 
ebedi de degillerdi.>> (Enbiya, 8) . 
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«Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle deneriz.» Sizi birbirinizle 
deneyip kim itaat edecek kim de isyan edecek bilelim diye sizi birbiri
nizle tecriibe ettik. «Sabreder misiniz diye. Ve Rabbm Basir olandLr. » 
Kimin kendisine vahyolunmasma hak kazand1gm1 hakk1yla gorendir. 
Nitekim b~ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «Allah, risaletini ne
reye verecegini en iyi bilendir.» (En'am, 124) . Allah Teala gonderdig'i 
risa.lete kimin ul~tmlmaya hak kazand1gm1, kimin buna miistahak ol
madl~m en iyi bilendir. · 

«Sabreder misiniz diye sizi birbiri.nizle deneriz.n ayeti hakkmda 
Muhammed ibn ish.ak der ki: Allah Teala buyurur ki : ~ayet diinyay1 
el~ilerimle bile kllmay1, herkesin onlara muvatakat etmesini ve onlara 
muhalefet olunmamasllll dilemi§ olsaydrm bunu yapard1m. Fakat kul
lan onlarla denemek ve onlan da kullarnnla denemek istedim. Miislim'
in Sahih'inde iyaz ibn Hammar (?) dan, onun da Allah Rasillii (s. a.)
nden rivayetine gore Allah Teala ~oyle buyurur: ~iiphesiz Ben seni de
neyecegim, onlan da seninle deneyip imtihan edecegim. Miisned'de Al
lah Rasillii (s.a.)nden rivayet edildigine gore §Oyle buyruluyor: ~a.yet 
istemi§ olsayd1m Allah Teala altun ve giimii§ daglan benimle beraber 
yfuiitii.rdii. Sahib bir hadiste rivayet olunduguna gore; Allah Rasulii 
(s. a.), bir peygamber kral olmakla kul ve rasul olmak arasmda muhay
yer b1rakllml§'tl. Bir kul ve rasul olmay1 tercih etti. 

_,~. .....~ ..... \ _,, ._,_,_,,,r-"'.1_,_,_ JO _,. ,....._,(. 
· '-' ............ ·~B .... -:· \~\~"\:;\'SP~;~'S ..... ~~ ~\Jij J, . , . .Jo/.J .. ~ I..JI "' LP.""V: J ... 
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21 - Bize kavu~may1 ummayanlar: Bize melekler indi
rilmeli 'degil miydi veya RabbiiDIZI gormeli degil miydik? 
derler. Andolsun ki, kendi kendilerine buyfrklenmi~ler ve 
buyuk bir azg1nhkla haddi a~m1~lard1r. 

22 - Melekleri .gorecekleri gun; i~te o gtin gunahkar
lara iyi haberler yoktur. Melekler: Size iyi haber yasaktlr, 
yasak, derler. 

23 - Yaptlklan her i~i ele alrr ve 'Onu toz-duman ederiz. 
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24 - 0 gun cennet yaran1n1n kalacag1 yer; ·c;ok daha 
iyi, dinlenecekleri yer; ~ok daha guzeldir. 

Allah Teala «Nasil ki peygamberlere mesaj getiriyorlarsa melekler 
bize de mesaj getirmeli degil miydi?» sozlerinde kafirlerin kiliiirlerin
deki azgmllg1 ve bu sozlerindeki inadla§malanru haber verir. Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerime'de yine onlardan §6yle haber verir: «Onlara bir 
ayet geldigi zaman; derler ki: Allah'm peygamberlerine verilen bize de 
verilmedik<;e asia iman etmeyiz.» (En'am, 124) . Muhtemeldir ki onlar: 
«Bize melekler indirilmeli degilmiydi?» sozleri Ue §U anlami kasdetmi§
lerdir: Boylece biz onlan a<;1k~a goreydik de, bize Muhammed'in Allah'm 
el<;isi oldugunu haber verelerdi. Nitekiro onlar: «Yahut Allah'1 ve melek
leri kar§Irmza getiresin.» (isra., 92)de demi§lerdir. Bunun tefsiri daha 
once isra suresinde ge~mi§ti. Yine onlar: «Veya Rabb1m1Z1 gormeli de
gil miydik?» demi§lerdir. Allah Teala da: «Andolsun ki, kendi kendi
lerine biiyiiklenmi§ler ve biiytik bir azgmllkla haddi a§mi§lardlr.» bu
yurur. Ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «Eger Biz, onlara ger
<;ekten melekleri indirseydik, oltiler kendileriyle konU§saydi ve her §eyi 
kar§Ilanna to.plasaydik, Allah dilemedik~e onlar yine de inanacak degil
lerdi. FakaJt onlann <;ogu bilmediler.>> (En'am, 111). 

«Melekleri gorecekleri giin; i§te o gun giinahkarlara iyi haber yok
tur. Melekler: Size iyi haber yasakt1r, yasak, derler.» Onlar, kendileri 
i<;in hayrrll olan bir gfulde melekleri gorebilecek degillerdir. Melekleri 
gorecekleri gfulde ise onlar i<;in mtijde yoktur. Bu, onlarm Oliim vak
tinde gen;ekle§ecektir. 0 zaman melekler onlara, Cebbar olan Allah'm 
gazabrm ve cehennemi miijdeleyeceklerdir. Melekler, rUhunun <;Ikl§l Sl
rasmda kafire §Oyle diyecekler: Ey pis ceseddeki pis rUh <;1k; kaynar su
lara, yak1c1 riizgara ve kapkara dumandan bir golgeye <;Ik. Ruh <;lk
ma;ktan imtina' edecek ve bedende dagllacak da ona vuracaklar. Nite
kim Allah Teaia ba§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyurur: <<Bir gorsey
din sen; hani melekler, kiifredenlerin canlanru alrrken yiizlerine ve ar
kalarma vuruyorlardL» (Enfal, 50), «Bir gorseydin; o zalimler can <;e
ki§irlerken, melekler de ellerini umtmi§: Can verip bugful Allah'a kar
§1 haksiZ yere soylediklerinizden ve O'nun ayetlerine biiyiiklilk tasla
maruzdan otiirii horluk azablyla cezalandirllacakSllliZ, derken. ll (En'am, 
93). Bu sebeple bu ayet-i kerime'de de: «Melekleri gorecekleri giin; i§te o 
giin, gfulahkarlara iyi haber yoktur.» buyurulmaktaChr. Bu, rUhlarm1 
teslim etme vaktinde mii'minlerin durumunun tersidir. Onlar hayular
la, sevin<;lerin husulii ile miijdeleneceklerdir. Allah Team §Oyle buyu
rur: <<Muhakkak ki Rabb1rmz Allah'trr, deyip sonra dosdogru yolda yii
riiyenlerin iizerlerine melekler iner, onlara: Korkmaym, iizillmeyin, size 



5998 lBN KESIR (Oilz: 19; St:lre: 20 

va'dolurtan cennetle sevinin, derler. Biz diinya hayatmda da, a.hi.rette 
de sizin dostlanruZiz. Burada canlanmzm c;ektigi §eyler size de dir. Ve 
burada size umdugunuz her§ey var. GafU.r, Rahim olamn ikranu olarak.» 
(Fussilet, 30-32). Bern ibn Azib'den rivayet edilen sahih bir hadiste 
§Oyle buyrulur: Melekler mii'min kulun ruhuna: Ey temiz ceseddeki te
miz rub, sen bu temiz cesedi ma'mur kllmaktaydm. ~imdi ise rahata, 
rahmete ve ofkeli olmayan bir Rabba c;lk, derler. Hadis daha once ib: 
rahim suresinde: . «Allah inananlan, diinya hayatmda ve ahirette sag
lam bir .sOz iizerinde tutar. Zalimleri de saptmr. Allah diledigini yapar.» 
(ibra.bim, 27) ayetinin tefsirinde gec;mi~ti. 

Digerleri ise «Melekleri gorecekleri giinnden maksadm klyamet gii
nii old~aunu soyle~lerdir. Miicahid, Dahhak ve ba§kalan boyle ooy
ler. Ancak bununla daha once gec;en gorii§ arasmda bir tezact yoktur. 
Zira melekler bu iki giinde; oliim giinii ve k1yamet giinii mii'minlere 
ve kafirlere tecelli edecek; mii'minlere rahmet ve h~m1dluk miijdesi 
verirken, kafirlere kayip, hiisran haberi vereceklerdir. 0 giin giinah
karlar ic;in elbette miijde yoktur. 

Melekler kafirlere: Size iyi haber yasaktrr, yasak. (Bugiin kurtm-
1~ size haramd1r, haram.)» diyecekler. ( ... ) 

Ayetteki ( · .J) ~ ) fiilinin 6znesi olan zamir meleklere donmekte
dir. Miicahi::l, ikrime, Dahhak, Hasan, Katade, At1yye el-Avfi, Ata el
Horasani, Husayf ve birc;oklan bu go~te olup ibn Cerir de bunu ter
cih et~tir. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Ebu Said el-Hudri'den 
rivayetine gore; o, «Melekler: Size iyi haber yasaktu, yasak, derler.n 
ayeti hakkmda §U ac;1klamay1 yapar: Takva sahiplerinin miijdelendik
leri ile miijdelenmek size haramdlr, haram. 

ibn Cerir, ibn Ciireyc'in §Oyle dedigini nakleder: Bu, m~riklerin 
soziindendir. M.elekleri gorecekleri giin, meleklerden s1gmacak yer ara
yacaklar. Bu bOyledir; zira araplar ic;lerinden birine bir musibet veya 
zorluk isabet ettigmde: ( i.J# i ~ )derler. Bu gorii§iin her ne ka
dar bir kayna;g1 ve ac;1klamas1 olsa bile ayetin akl§ma nisbetle uzaktir. 
Ozellikle Cumhur, bunun tersine olan bir gorii§ belirtiili§tir. Ancak ibn 
Ebu Necih, MUcahid'in ayetteki ( I J~ \ ~ ) kelimelerini; s1gmma 
ve s1gmllacak yer olarak ac;lkladlgm1 nakleder. Herhalde bununla yu
karda verdigimiz ibn Ciireyc'in zikretii~ a-c;lklamay1 kasdetm~ olma
lldu. Fakat ibn Ebu Hatim'in ibn Ebu Neclb'den, onun da Miicabid'den 
rivayetine gore; «Slgmma ve Sl·gmacak yer yok,>} soziinii melekler 80y-
leyecektir .. En dogruspnu Allah bilir. · 

Allah Teala: «Yaptiklan her i§i ele allr ve onu tozduman ederiz.» 
buyurur ki; bu, klyamet giinii Allah Teala'nm kullarm i§le~ old~
lan hay1r ve §er amellerini hesaba c;ekecegi zamand1r. Allah Teala bu-
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rada haber veriyor ki; bu m~rikler, kendilerini kurtaracaklanm san
dJ.klan amellerinden hi~ bir §ey elde edemeyeceklerdir. Zira ainelde ih
lasll olma veya Allah'm kanuna uygunlukta.n ibaret olan §er'i §art, on
lann amellerinde yoktur. ihlash ve Allah'm ho§nud oldugu §eriat uzere 
olmayan her amel ba.t1ldJ.:r. Kafirlerin amelleri, bu iki durumun birisin
den hali degildir. Bazan her ikisi de onlarda mevcuddur. i~te o zaman 
bunlar kabul edilmekten uzaktlr. Bu. sebeple Allah Teala: «Yaptlklan 
her i§i ele allr ve onu toz-duman ederiz.» buyurmu§tur. ( ... ) Sufyan es
Sevri'nin Ebu ishak kanallyla Hz. Ali (r.a.)den rivayetine gore o: «Ve 
onu toz-duman ederiZ.JJ ayeti hakkmda §Oyle demi§: Bir oyuga girdigi 
zaman gline§in §Ualan gibi toz-duman ederiz. Bu ~1klama Hz. Ali'den 
ba§ka §ekillerde de rivayet edilmi§tir. Bu. a~1klamanm bir benzeri ibn 
Abbas, Miicahid, :tkrime, Said ibn Ciiteyr, Siiddi, Dahhak ve ba§kala
nndan da rivayet edilir. Hasan el-Basri ise ayetteki «toz-duman.»l §Oyle 
a~1klar: 0, onlardan birinin oyuguna giren §Uadlr. Yakalamak uzere git
nll§ olsa elbette buna gii~ yetiremez. Ali ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'
tan rivayetine gore; o, ayetteki toz-duman'1; doktilmti§, sa~1lm1§ su ola
rak a~1klarm§tlr. Ebu'l-Ahvas'm Ebu Ishak kanallyla Hz. Ali'den riva
yetine gore; '0, ayetteki toz-dumam; hayvanlarm yuriirken ~lkardlgl 

tozla ~lklar. A~lklamamn bir benzeri ibn Abbas ve Dahhak 'tan da ri
vayet edilir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle s6ylemi§tir. 
«Onu toz-duman ederiz.» ayeti hakkmda Katacte der ki: Riizgar salla
YlP lSarstlgmda ·agac;larm nas1l kuruyup ~1plak kaldl~m gonnedin mi? 
i§te o (bu aga~lardan dokiilen) yapraklard1r. Abdullah ibn Vehb'in Asnn 
ibn Hakim kanallyla ... Ya'la ibn Ubeyd'den rivayetine gore; o, ayetteki 
( ·4A ) kelimesini, kiil ile tefsir eder. 

Btitlin bu ~lklamalarm ozeti, ayetin i\!ermi§ oldugu manay1 ten
bih ve i§B.retten ibarettir. Ozet olarak s6ylemek .gerekirse; onlar, bir §eY 
oldugunu sand1klan ve inand1klan ameller i§lemi§lerdir. Hi~ kimseye 
asia zulmetmeyen, haks1zllk yapmayan, adaletli, hakim, hiikiimdar olan 
Allah'a arzolunduklan zaman bir de bakacaklar ki, yaptlklan butlinuy
le hi~ bir §ey degildir. Boylece onlann amelleri; sahibinin biitlin biitune 
hi~ bir §eye kadir ola:mayacag1 miiteferrik, kii~iik, bo§ ve degersiz bir 
§eye benzetilmi§ oluyor. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde 
§oyle buyuruyor: <cRablanna kiifredenlerin hali; flrtmah bir gunde ruz
garm §iddetle savurdugu kiile benzer. Yaptlklarmdan hi~ bir §ey elde 
edemezler. 'i§te bu, uzak bir sap1khkt1r.)) (ibrarum, 18), «E'y inw.n eden- . 
ler; Allah'a ve B..biret giiniine inanmay1p, insanla'l'a g6steri§ i~in mahm 
harcayan kimse ·gibi sadakalarm1z1 ba§a kakma ve eziyet etmekle heder 
etmeyin. 0 gO.steri.§ yapanm hali, uzerinde toprak bulunan kayanmki 
gibidir. :;iiddetli bir yagmur isabet ettiginde onu kab bi.I1 ta§ halind~ 
b1rak1r. Onlar kazandlklarmdan hi\! bir §ey elde edemezler.>> (Bakara, 
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264), «0 kiifredenlere gelince; onlarm amelleri engin ~ollerdeki serab 
gibidir. Susayan kimse oriu su sarur. Fakat yanma vard1~ zaman hi~ 
bir §ey bulamaz.>> (Nur, 39). Bunun tefsiri daha once ge~mi§ti. Hamd 
ve minnet Allah'adn. 

«0 giin cermet yarammn kalacag1 yer; ~ok iyi, dinlenecekleri yer; 
c;ok giizeldir. ccCehennem ashab1 ile cermet ashab1 bir degildir. Cermet 
ashab1; ~te onlard1r kurtul~a erenler.» (Ifa§r, 20). Zira cermetlikler; 
yiice derecelere, emniyyet i~indeki odalara varacaklardlr. Onlar emniy
yetli, giizel goriinii§lii, kalmmas1 ho§ bir makamda olacaklardir. «Orada 
temelli kalrrlar. Oras1 ne giizel bir yer ve ne giizel bir duraktlr.» (Fur
kan, 76). Cehermemlikler ise en ~$ derecelere, pe§pe§e gelen hasret
lere, ~e§itli azab ve cezalara varacaklardrr. ((Muhakkak o, ne kotii bir 
karargah ve konaklama yeridir.» (Furkan, 66). Go.riinii§. olarak ne kotii 
ev, dinlenmek i~in ne kotii makamd1r oras1. Bu sebeple Allah Tea.la: ((0 
giin cermet yaramnm kalacag1 yer; <;ok iyi, dinlenecekleri yer; <_;ok gii
zeldir.>> buyurmll§tur. i§lemi§ olduklan kabule §ayan ·amelleri kar§1llg1 
nail olduklarma nail olmu§lar, varacaklan yere varmi§lardlr. Cehen

. nemlikler bunlarm tersinedir. Zira onlarm, cennete gitmelerini ve ce
hennemden kurtulmalarm1 saglayacak bir tek amelleri dahi yoktur. Al
lah Teala mutlulann durumu ile, mutsuzlann haline tenbihte bu.lunup 
onlarda biitiiniiyle hay1r olmadlgm1 haber vermekte ve: ceO giin cennet 
yarammn kalacag1 yer; c;ok iyi, dinlenecekleri yer; c;ok giizeldir.» bu
yurmaktadlr. ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak der ki: Bu, ku§luk vakti 
olacaktlr. Allah'm dostlari ailecek hllrilerle ogle isti.rahatma <;ekilecek
ler; Allah'm dii§manlan ise §eytanlarla beraber ve elleri boyunlarma 
bagh olarak bir ogle vakti ge<;ireceklerdir. Said ibn Ciibeyr §Oyle diyor: 
Allah Teala hesab1 giiniin yansmda bitirecek; cermetlikler cennette, ce
hennemlikler de cehermemde dinlenmeye <;ekilecekle'fdir. Allah Teala: 
ceO gtin cermet yarammn kalacag1 yer; ~ok iyi, dinlenecekleri yer; ~ok 
gtlzeldir.» buyurmU§tur. ikrime der ki: Muhakkak cermetliklerin cen
nete ve cehennemliklerin cehenneme girecekleri saat1 ~ok iyi biliyorum. 
Bu saat, diinyada b.iiyiik ~lugun ( _r.5"YI~I ) yiikselmest srra
smdaki saattlr ki insanlar ogle istirahab i~in ailelerine bu zamanda do
nerler. Cehermemlikler cehermeme aynllp gider. Cennet yaranma ge
lince; onlar cennete gotiiriiliirler. Onlarm ogle istinlhatlan cennette 
olur. Orada kendilerine bahk cigeri (havyar ol:sa gerektir) yedirilir de 
hepsi doyurulur. i§te Allah Teala'nm: «0 giin cermet yaranmm kalaca
~ yer; ~ok iyi, dinlenecekleri yer; ~ok giizeldir.» kavli budur. Siifyan'm 
Meysere kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o: Giin 
heniiz yanlanrm§ken bunlrur ve unlar ( cennet ve ceheimem yaram) 
dinlenmeye c;ekilir, demi§ sonra: ((o giin cermet yarammn kalaca~ yer; 
c;ok iyi, dinlenecekleri yer; ~ok giizeldir.» ayeti ile ccSonra muhakkak k.i 
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onlarm don~ii cehennemedir.» (Saffat, 68) ayetlerini okumu§tur. «0 
giin cennet yararurun kalacag1 yer; ~ok iyi, dinlenecekleri yer; ~ok gii
zeldir.» ayeti hakk.mda Avfi'nin rivayetine gore, ibn Abbas §Oyle demi§· 
tir: OnlaT cennetteki odalarda ogle istirahatma ~ekileceklerdir. Onla
nn hesaba <;ekilmeleri Rablanna bir defa arzedilmelerinden iba.ret ola
caktlr ki, bu da kolay bir hesabtlr. Bu, Allah Teala'nm §U sozu gibidir: 
(( (0 vakit) kimin kitab1 sa~ndan verililrse, kolayca bir hesab ile muha
sebe edilecektir. Ve ailesine de sevin~li donecektir. » (in§ikak, 7 -9). 

Katade, (!'0 gi.in cennet yaramrun kalacag1 yer; ~ok iyi, dinlenecek
leri yer; ~ok giizeldir.» ayetindeki kalacak yer ve dinlenecek yerleri; va
nllp sigirulacak yer ve ev olarak a~1klad1ktan sonra der ki: Safvan ibn 
Muhriz (?) rivayet edip §6yle dedi: K1yamet giini.i, birisi rengi kirffilzl
ya ve beyaza ~alar ren~te olup diinyada iken kral olan iki ki§i getiri
lecek, hesaba ~ekilecek, di.inyada iken kral olana bakacaklar ki, meger
se o koledir ve hi~ bir hay1r i§lememi§tir. Cehenneme goti.iriilmesi em
rolunacak. Digeri ise di.inyada bir tek orti.i sahibi imi§. Hesaba ~ekilecek 
de o: Rabb1m, bana bir §ey vermedin ki bana hesab1m sorasm, diyecek. 
Rab Teala Kulum dogru soyledi. Onu brrakm, buyuracak ve cennete 
gc.tiiri.ilmesi emrolunacak. Sonra Allah'm diledigi kadar buakllacaklar. 
Sonra cehenneme gonderilen ~agnlacak. Bir de bakacaklar ki, komiir 
gibi simsiyah olmu§. Ona: Nas1l buldun? denilecek. Dinlenecek yerlerin 
en koti.isi.i, diyecek. Ona; yerine don, denilecek. Sonra cennette olan <;ag
nlacak. Bir de bakacaklar ki o, aym ondordi.inci.i gecesindeki ay misali
dir. Ona: Nas1l buldun? diye sorulacak da: Rabb1m, dinlenecek yerlerin 
en hayrrhs1, diye cevab verecek. Ona da; yerine don, buyurulacak. Ha
disin tamAffilm ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. ibn Cerir der ki: Bana 
Yunus'un ... Said es-Savvaf'tan rivayetine gore, k1yamet gi.inii mi.i'mine 
kl.sa; o kadar ki, ikindi ile gi.ine§in batl§l arasmdaki zaman kadar ola
cak. Onlar, insanlarm hesaba ~ekilmeleri bitirilinceye kadar cennet bah
~elerinde istirahat edecekler. i§te Allah Teala'nm: «0 giin cennet ya
rarumn kalacag1 yer; <;Ok daha iyi, dinlenecekleri yer; <;Ok daha giizel
dir.ll kavli budur. 
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25- Ve o gun; gok beyaz bulutlar halinde pan;alana
cak, melekler boluk boluk indirileceklerdir. 

26 - 0 gunde gerc;ek mulk, Rahman'1nd1r. Kafirler ic;in 
de pek yaman bir gundiir. 

27 -- 0 gun; zalim kimse iki ellerini lSlrarak: Ne olurdu 
ben de peygamberle beraber bir yol tutsayd1m, diyecektir. 

28 - Vay ba~1ma gelene: Ke~ki falancay1 dost edinme
seydim. 

29 - Andolsun ki beni, bana gelen zikirden o sapt1rd1. 
~eytan, insan1 yapayaln1z ve yardliDSlZ b1rakand1r. 

0 Giin 

Allah Teala klyamet gtinti korkulanm ve o gtinrle olacak biiytik 
durumlan haber veriyor. Gogtin yanlmas1 ve beyaz bulutlaJ." halinde 
a~1lmas1 bunlardand1r. Gok, gozleri kama§tlracak biiyiik m1rdan gol
geler (bulutlar) haline gelecektir. 0 giinde goklerin meleklerinin inme
si de bunlardand1r. Mah§er yerinde btitiin yaratiklan ku~ata<;aklar, 
sonra hiikiim vermek, hiikiimleri ayumak tizere Rab Teala gelecektir. 
Miicahid bu ayetin, Allah Teala'mn §U sozii gibi oldugunu soyler: «On
lar; Allah'm buluttan golgeler ic;inde, meleklerle birlikte kendilerine 
gelivermesini ve i§lerini bitirivermesini mi bekliyorlar? Halbuki btittin 
i§ler Allah'a dondtiriiliir.>> (Bakara, 210). ibn Ebu Hatim'in Muham
med ibn Ammar ibn Haris kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore 
o: «Ve o giin; gok beyaz bulutlar halinde parc;alanacak, melekler ooliik 
boliik indirileceklerdir.» ayetini okumu§ ve §Oyle demi§tir: Allah Teala 
k1yamet giinii cinni, insam, hayvanlan, yu·t1c1 hayvanlan. ku§lan ve 
biitiin yaratlklan bir diizliikte toplayacak, diinya semas1 yanllp oranm 
ehli inecektir. Onlar cinn, insan ve biitiin yarat1klardan c;ok olup cinn
leri, insanlan ve biitiin yaratlklan ku§atacaklar. Sonra ikinci gok ya
nlacak ve ikinci gok ehli inecek. Bunlar da diinya semas1 halk1 ile cinn, 
insan ve biitiin yaratlklardan daha c;okturlar. Bunlar da; kendilerinden 
once inen melekleri, cinnleri, insanlan ve btit;iin yaratlklan ku§atacak
lar. Sonra ii<;tincii kat gokytizii yanlacak ve oranm ehli inecek. Bunlar 
da ikinci gok, dtinya semas1 ile btittin yaratlklardan <;okturlar. Bunlar 
kendilerinden cnce inen melekleri, cinnleri, insanlar1 ve biitiin yaratlk
lan ku§atacaklar. Her gok bu §ekilde yanla~ak ve nihayet yedinci kat 
gok yar1llp oramn halk1 inecekler. Bunlar da kendilerinden once inen 
golqer ahalisi ile cinnler, insanlar ve biitiin yaratlklardan <;ok olup ken-
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dilerinden once inen goklerin ahalisi olan melekleri, cinnleri, irusanlan 
ve butiin yaratlklan ~epe~evre k~atacaklar. Rab Teala beyaz buluttan 
golgeler i~inde ve ~evresinde Mukarrebun meleklert ol::l.ugu halde ine
cek. Mukarrebun melekleri; yedi kat gok ahalisinden, insanlardan, cinn
lerden ve butiin yaratlklardan daha ~okturlar. Onlann rmzrak topuk.
larl gibi boynuzlan vard1r. Onlar Ar§'m altmda olup, yiiksek sesle Allah'1 
tesbih, tehlil ve takdis etmektedirler. Onlardan birinin ayagmm ortas1 
ile topugu arrasmdaki mesafe b~ yiiz y1lllk yol, topugu ile dizi aras1 be§ 
ytiz y1lllk yol, dizi ile beli aras1 be§ yiiz y1lhk yol, beli ile gerdam aras1 
b~ yuz y1lllk yol, gerdaru ile kulak memelert aras1 b~ yuz y1lllk yol, 
ve bundan yukans1 da be§ yuz y1lhk yoldur ve cehennem yanlarmdad1r. 
ibn Abbas'm soziinu bu §ekliyle ibn Ebu Ha.tim rtvayet etmi§tir. ibn 
Cerir der ki: Bize Kasrm'm ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6yle anla
tiyor: ~u gok yanld1g1 zaman, oradan cinnler ve insanlardan daha ~ok 
olan melekler inerler. Bu bulu§ma gunu; gok ve yer ehlinin kar§Ila§
tiklan gun olacaktlr. Yer ahalisi: Rabb1rmz geldi mi? diyecekler. Gok 
ehli: Gelmedi, gelmek iizeredir, diyecekler. Sonra ikinci kat gok ve ye
dinci kat goge vanncaya kadar goklerin ahalisi katlanarak (artarak) 
birer birer a~1lacaklar. Yedinci kat gokten, diger goklerden inenlerin 
butuniinden, cinnler ve insanlardan daha ~ok melek inecek. Bunlan 
ta'kiben Mukarrebftn melekle.ri inecekler, sonra da sekizinci Ar§'l ta§I
yan melekler i~inde Rabb1m1z gelecektir. Her bir melegin topugu ile di
zi arasmdaki mesate yetmi§ sene, uylugu ile omuzu aras1 yetmi§ sene
dir. Onlardan her bir melek yanmkinin yiizunii dii§unmez, onlardan 
her bir melek ba§Iru onune egmi§: Melik, Kuddfts olan Allah'1 tesbih 
ederim, diyecek. Onlann ba§lan uzerinde ortii gibi bir §ey yay1lm1§ ola
cak ve bunun da uzerinde Ar§ olacaktrr. Haber mevkftftur ve Ali ibn 
Zeyd tbn Cud'an iizerinde donup dola§maktad.Ir. 0 ise zay1f bir ravi
dir. Sevk ettigi hadislerin lat1zlarmda, ~ok kere §iddetli bir miinkerlik 
bulunmaktadrr. Me§hftr sur hadisinde buna yakm ifadeler varid olmu:§
tur ki en dogrusunu Allah bilir. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: 
<<I§te o giin, olan olmu§ (klyamet kopmu§)tur. Gok de yanlml§ ve o gun 
bitkin bir hale gelmi§tir. Melekler ise onun ~evresindedirler. Ve o giin 
Rabbmm Ar§'lru onlarm da ii.stiinde sekiz ·tane (melek) yiiklenir.» 
(Hakka, 15-17) buyurur. ~ehr ibn Hav§eb der ki: Ar§'l t~1yan melek
ler sekizdir. Onlardan dordii: Ey Allahlm, Seni tesbih ederiz, Sana hamd 
ederiz. ilminden sonra hilminden dolay1 hamd Sana'du, derler. Diger 
dordii ise §Oyle demektedir: Ey Allah'1m, Seni tesbih eder, Sana hamd 
ederiz. ·Kudretinden sonra affmdan dolay1 hamd Sana mahsustur. ~ehr 
ibn Hav§eb'in bu soziinii ondan ibn Cerir rivayet etmi§tir. Ebu Bekr ibn 
Abdullah der ki: Yer aha.lisi tepelerinden, iizerlerinden inen Ar§'a bak
tlklan zaman gozlert ona doner, bakakallrlar. Karmlannda bobrekleri 
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titrer, kalbleri gogtislerindeki yerinden f1rlay1p han\!erelerine dayarur. 
ibn Cerir'in Kasrm kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore; 
o, ~yle derni§tir: Allah Teala indigi zaman yaratlklan ile arasmda yet
m~ bin hicab (ortu) vard.lr. Bunlardan kimisi nur, kimisi zulmettir. 0 
karanllktaki su oyle bir ses <;Ikanr ki kalbler sanki yerlerinden soktiltir. 
Bu 1haber Abdullah ibn Amr'm sorz.u olarak onun uzerinde mevkuftur. 
En dogrusun u Allah bilir. 

Allah Teala'mn: «0 gtin ge~ek mtilk, Rahman'md1r. Kafirler ic;:in 
de pek yaman gtindtir.>> kavli §U ayet-i kerime gibidir: «Kimindir bu
gtin mtilk? Vahid, Kahhar olan Allah'mdlr.» (Gafir, 16). Sahih bir 
hadiste belirtildigine gore, Allah Teala sag eliyle gokleri dtirtip diger 
eliyle yerleri tutacak (yakalayacak) sonra §Oyle buyuracak: Ben Melik'
im, ben Deyyfm'Im, yerytizti krallan nerede? Nerede zalimler? Nerede 
btiyuklenenler? 

«Kafirler ic;:in de pek yaman bir gundtir, (zor bir gtindtir. Zira o 
gun adalet gunudtir, hukii.mlerin verilip aynlacag1 gtindur.) » B~ka 

bir ayet-i kerime'de: <<i§te o g.un, zorlu bir gtindur. Kafirler i<;in hi<; de 
kolay degildir.» (Muddessir, 9-10) buyurulur. 0 gunde k:afirlerin durumu 
budur. Mu'minlere gelince; Allah Teala'nm da buyurdugu uzere: «0 en 
btiylik korku bile onlan tasalandirmaz. Melekler onlan: Size soz veri· 
len gtin, i§te bu gundur, diye kar§Ilarlar.» (Enbiya, 103). i.rnam Ahmed 
der ki: Bize Hasan ibn Musa'nm ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine 
gore: Ey Allah'm el<;isi, «Melekler de, ruh da miktan elli bin y1l olan bir 
gtinde o derecelere yukselip <;Ikarlar.>> (Mearic, 4); o gtin ne kadar uzun
dur, denilmi§ti. Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurdu: Nefsim kudret elin
de olan (Allah)a yemin olsun ki o gii.n mu'mine hafifletilecektir. 0 ka
dar ki dii.nyada iken kiliDI§ oldugu bir farz namazdan ona daha hafif 
gelecektir. 

«0 gun; zalim kimse iki ellerini lSirarak: Ne olurdu ben de pey
gamberle beraber bir yol tutsayd1m, diyecektir.» ayetinde Allah Teal8., 
Rasulullah'm yolundan aynlan, onun Allah katmdan getirmi§ oldugu 
apac;:Ik, hie;: bir §Uphe olmayan hakdan aynlan, Allah Rasulu'ni.in yolun
dan b~ka bir yola giren zalimlerin pi§manhrglru haber veriyor. Kiya
met giinii vuku buldll!gunda, kendisine pi§manlLgm fayda vermeyecegi 
bir ye:rde pi§man olacak ve hasretle, esefle ellerini umacaktlr. Bu aye
tin nii.zul sebebi, Ukbe ibn Ebu Muayt veya mutsuzlardan bir ba•§kasl 
olsa da bu ayet her bir zalim hakkmda umumidir. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «0 gii.n yiizleri ate§te c;:evrilirken: Ne 
o1urdu ke§ki Allah 'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik, der
ler. Ve dediler ki: RabbliDlZ, biz biiyiiklerimize ve yoneticilerimize itaat 
etnllijtik. Onlar bizi yoldan sapt1rd1lar. Rabb1rmz, onlara azabdan iki 
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kat ver. Ve onlan btiytik bir la'netle la'netle.n (Ah.zab, 66-68). Her za
lim klyamet giinti pi.§manllgm en list derecesinde pi.§mAn olacak ve el
lerini lSlrarak §Oyle diyecektir: «Ne olurdu ben de peygamberle bera
ber bir yol tutsaydrm. Vay ba§Ima gelene. Ke§ki (beni hida.yetten ayi
ran ve sap1khk yoluna dondtiren) falancay1 dost edinmeseydim.» Ayet; 
Umeyye ibn Halef veya karde§i Ubeyy tbn Halef veya bu ikisi dl§mda 
bir ba§kas1 hakkmda da olsa durum aymd1r. 

«Andolsun ki beni, bana gelen zikirden (bana ula§tlktan sonra) o 
sapt1rd1.» Allah Teala da §oyle buyurur: «~eytan, insam yapayalmz ve 
yardunsiZ b1rakand1r. (Onu hakdan ay1np ondan ~evirir, ona ba.tlh i§
letir ve batlla ~agmr.) » 

30- Ve Peygam:ber dedi ki: Ey Rabbrm, dogrusu kav
mim bu Kur'an'1 terkedilmi~ olarak b1raktl. 

31- i~te boylece Biz, her peygambere sU<;lulardan bir:
di.i.~man klldlk. Hidayete goti.i.ren ve yardliDCl olarak Rab
hln yeter. 

Hid&yete GOtiiren 

Allah Teala, el~isi ve peygamberi Muhammed -Allah'm salatl ve 
selarm din gtintine kadar daima onun tizerine olsun- in §oyle dedigini 
haber verir: «EY Rabb1m, dogrusu kavmim bu Kur'an'1 terkedilmi.§ ola
rak b1raktu Zira mti§rikler, Kur'an'a kulak vermiyor ve onu dinlemi
yorlardl. Ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Ve kiifredenler dediler ki: Bu 
Krur'an'1 dinlemeyin, okunurken giiriiltii. yapm ki bastiTasmiz.» (Fussi
let, 26) buyrulur ki, onlara Kur'an okundugu zaman giirill>ttiyii c;ogal
tlyor ve ba§ka konularda konu§uyorlardi ki Kur'an'1 i.§itmesinler. i§te 
bu, Kur'an'1 terketme kabilindendir. Ona imam ve onu tasdiki terk et
mek de ondan aynlmaktL Onu anlamay1 ve tizerinde dii§iinmeyi terk 
etmek de ondan aynlmaktlr. Onunla ameli, emirlerine sanlmay1, ya
saklanndan <;ekinmeyi terk etmek de onu b1rakmaktandlr. Onu bira
klp §iir; soz, §ark1, eglence, bir soz veya ba;§kasmdan ahruru§ herhangi 
bir yola sapmak da onu b1rak~ndlr. Diledigine gii<; yetirici olan, 
Kerim, Mennan olan Allah'tan, O'nu kl.zdlracak §eylerden bizi kurtar
masml, kitab1m koruma, anlama, gece ve giindtiz sevdigi ve hO§m1d 
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old'lllgu §ekilde geregini yerine getirmeden ibaret, ho~mld oldugu §eyleri 
bize yaptmnasm1 dileriz. ~uphesiz 0 Kerim'dir, VehhAb'd1r. 

cc'i~te bOylece Biz, her peygambere 'SU91Ulardan bir dti~man klldlk.» 
gy Muhammed, Kur'an'I b1rakan kavmin hakkmda senin i9in meydana 
gelenler gibisi ge<;m~ timmetler i9inde de meydana geldi. Zira Allah Te
rua, her bir peygambere s~lulardan bir d~an kllffil~tlr. Onlar insan
lan sap1kllklarma ve ktiffulerine 9agmrlardl. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de: «i§te bi::iylece Biz, her peygambere insan ve cinn §eytanlan
m d~man yaptlk. Onlardan kimi, kimini aldatmak i9in ca.zip si::izler 
f1s1ldarlar. Eger Rabbm dileseydi; bunu yapamazlard1. Oyleyse onlan 
iftiralan ile ba§ba§a buak. Bir de ahirete inanmayanlann kalbleri ona 
meyletsin, ondan h~lansmlar ve i§leyeceklerini ~lesinler diye.>> (En'am, 
112-113) buyurulurken, burada da §Oyle buyurmaktad1r: <<Hidayete gi::i
tiiren ve yardlmc1 olarak Rabbm yeter. Rasuliine tabi olana; kitabma 
iman edip dogrulayarak tabi olana Allah Teala diinyada ve arurette 
dogruyu gi::isterecek ve yard1rnc1 olacaktrr. Allah Teala: «Hidayete gt}tti
ren ve yardlmc1 olarak ... )) buyurm~tur. Zira, hi9 kimse hidayete er
mesin ve kendi yolla.n Kur'an'm yoluna tisttin gelsin diye insanlarl 
Kur'an'a tabi olmaktan 9evirmeye 9ah§ffil§lardlr. Bu sebepledir ki Allah 
Terua: «i~te bOylece Biz, her peygambere su9lulardan bir d~man kil
dik. Hidayete gottiren ve yan;timci olarak Rabbm yeter.» buyurm~tur. 
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32- 0 kufredenler dediler ki: Kur'an, ona bir kerede 
topluca indirilmeli degil miydi? Halbuki Biz, onu, senin 
kalbine iyice yerle~tirmek i<;in boyle azar azar indirir ve 
ag1r agrr okuruz. 

33 - Onlar sana bir misal getirmeye gorsunler, Biz 
onun gen;egini ve en iyi anla~Ilanm1 sana getirmi·~izdir. 

34 - Cehennemde yuzleri ustu toplanacak olanlarm; 
i~te onlar1n yeri c;ok kotu ve yolu c;ok sap1kt1r. 
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Allah Tea.la kafirlerin ~ok kai'§I ~1kt1klanm. inatla§tlklanm ve ken
dilerini ilgilendirmeyen konularda konu§tuklanm haber verir. Onlar: 
<cKur'an, ona bir kerede topluca indirilmeli degil miydi?» deiilb}lerdk. 
Yani nas1l ki ondan onceki Tevrat, !neil, Zebur ve diger ila..b.i kitablar 
bir kererle vahyolunmillisa, bu kitab da ona bir kerede nazil olmah de
gil miydi? Allah Teala onlara-cevab olarak Kur'an'm yirmi ti~ senede, 
meydana gelen olaylar ve ihtiya~ duyulan htiktimler ol~tistinde inanan
larm kalblerine yerle§tirmek tizere pa~a par~a inzal buyurmw~tur. Ni
tekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Bir de Kur'an'1 insanlara ag1r ag1f 
okuman i~in, boltim boltim ve gerektik~e indirdik.» (1sra. 106) buyu
rulurken, burada da yin~ aym sebeple: <<Senin kalbine iyice yerle§tirmek 
i~in boyle azar azar indirir ve ag1r ag1r okuruz.» buyurmu§tur. Katade 
«Agir ag1r okuruz.» klsnnm; beyan ederiz, Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem de; tefsir edip a~1klanz, anlannnda anlamJ..§lardlr. 

«Onlar sana bir misal (bir huccet ve §iiphe) getirmeye gorstinler 
(hakka kai'§I ~1kacaklar1 bir soz soylemeye gorstinler); Biz onlara ce
vap olarak) onun ger~egini ve en iyi anla§Ilamm, (onlarm sozlerinden 
daha a~1k se;;ik ve fasih olamm) sana getirmi§izdir.» ibn Abbas'tan ri
vayetle Said ibn Ctibeyr ayeti §Ciyle anhyor: Onlar Kur'an'l ve Allah Ra
sultinti ay1plamak tizere bir misal getirmeye gorstinler; Biz onun ger
~egini, en iyi anla§Ilarum sana getirmi§izdir. Cibril Allah'tan onun ce
vabmi indirmi§tir. Burada Allah Rasulti (s.a.)ntin §_erefine btiytik bir 
itina gosterilmi..§tir. Oyle ki Kur'an Allah Teala'dan vahiy olarak ona 
sabah-ak§am, gece ve gtindtiz, seferde ve hazarda gelmi§tir. Her seferin
de melek ona Kur'an'I 9aha once ge~en kitablardan bir kitabm indiri
l~i gibi getirip ind~tir. Bu makam en tisttin, en btiytik makan11d1r. 
Karde§leri olan diger !!Jeygamberlere nisbetle derece itibanyla en btiytik 
derecedir. Allah'm salat1 ve selann hepsinin tizerine olsun. Kur'an, Al
lah Tealra'nm indimi§ oldugu en ~refli kitabd1r. Muhammed (s.a .) , 
Allah Teala'nm el~i olarak gonderm~ oldugu en btiytik peygamberdir. 
Allah Teala Kur'an'a iki nirtelik vermi§iir: Once Mele-i A'la'daki Levh-i 
Mahfuz'dan dtinya semasmdaki Beyt el-izzet'e bir defada inzal olun
InJilli, sonra meydana gelen olaylara gore yeryiiziine par~a par~a indi
ri~tir. Ebu Abdurrahman Nesei der ki: Bize AluTI.ed ibn Stileyman'
m ... Ibn Abbas'tan naklettigine gore; o, §6yle demi§tir: Kur'an, Kadir 
gecesinde dtinya semasma bir defada, bir btittin olarak indirilmi§, son
ra yirmi senede nazil olmillitur. Allah Teala §6yle buyurur: «Onlar sana 
bir misal getirmeye gorstinler, Biz onun ger~egini ve en iyi anla§Ilamm 
sana get~imir.» «Bir de Kur'an'1 insanlara ag1r _a~r okuman i~in, 
ooltim b6l1tim ve gerektik~e indirdik.» (isra, 106). 

Allah Teala, k1yamet gtinu Allah'a donii§lerinde ve cehenneme 
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toplamp gotiiriilmelerinde, hallerin en kotiisu ve s1fatlarm en c;irkinin
de katirlerin kotii durumlanm haber vere:r'ek §6yle buyurur: «Cehen
nemde yuzleri iistu toplanacak olanlarm; i§te onlann yeri c;ok kotu ve 
yolu c;ok sap1kt1r.» Enes'ten rivayet edilen sahih bir hadise gore birisi: 
Ey Allah'm elc;isi, k1yamet gunu kafir yuzustu nas1l ha§rolunup topla
nacak? diye sormu§tu. Allah Rasulu §6yle buyurdu: ~uphesiz onu iki 
ayag1 iizerinde yurliten, klyamet gunii yuziistu yiirutmeye de kadirdir. 
Mucahid , Hasan, Katade ve mufessirlerden bir c;ogu bOyle soylellli§tir. 

35 - Andolsun ki Biz, Musa'ya kita:b1 verdik. Karde~i 
Harun'u da kendisine vezir yapt1k. 

36- Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Ne
ticede o kavmi yerle bir ettik. 

37- Nuh kavmini de peY'gamberlerini yalanlad1klan 
vakit, suda bogduk ve kendilerini insanlar i'<;in bir ayet 
yaptlk. Zalimlere elim bir azab hazlr1aml~1Zdlr. 

38 - Ad ve Semud'u da, Ress ashrubm1 ve bunlann ara
Slnda bir<;ok nesilleri tie. 

39 - Her birine misaller vermif}tik. Ama hepsini k1rdlk 
ge<;irdik. 

40- Andolsun ki onlar, bela yagmuruna tutulmu~ 

olan kasabaya ugram1~lard1r. Onu gormediler mi? Hayrr, 
onlar tekrar dirileceklerini ummazlar. 
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Hz. Mnsa ve Karde~i 

Allah Teala el\!isi Muhammed (s.a.) i yalanlayan kavminin mi.i'§rik
lerini, ona ZJd gidenleri tehdidle peygamberlerini yalanlayan gec;mi§ 
u.mmetlerin ba§ma gelen elirn azab ve cezas1yla onlan uyanyor. i.~e 
Hz. Musa (a.s.) y1 zikretmekle b~hyor. Onu peygamber olarak gonder
mi§, karde§i Harun'u ona bir vezir, bir yardimci, onu destekleyip yard1m 
eden bir peygamber k1l~trr. Firavun ve ordusu, ikisini de yalanlamu~; 
«Allah Teala da onlan yerle bir edip helak buyurmu§tur. Onlarm ba§I
na gelenin bir misli aym zamanda kafirler ic;indir.» (Muhammed, 10) 
Allah Teftla, Hz. Nuh'u kavmi yaland1g1 zaman onlara da boylece yap
ffil:§ ve onlan helak buyurmu§tur. Kim ki bir peygamberi yalanlarsa 
bi.iti.in peygamberleri yalanlarm§ say1llr. Zira peygamberler arasmda 

. hie; bir fark yoktur. Allah'm onlara bi.iti.in peygamberleri gondermi§ ol
dugu far·zedilseydi bile §i.iphesiz onlar peygamberlerin hepsini yalanlar
lardl. Bu sebeple kendilerine sadece Hz. Nuh gonderildigi halde Allah 
Teala: «NUh kavmini de peygamberlerini yalanladlklan vakit, suda bog
duk.» buyurmU§;fJur. Hz. Nuh 950 sene onlan Allah'a c;agrrarak ve Al
lah'm intikammdan onlan sakmdlrarak aralarmda kalmi§ ve fakat <;ok 
az1 dl§mda ona kimse iman etmemi§ti. Bu sebeple Allah Teala onlarm 
topunru suda bogmu:§, gemiye binenlerin di§mda Ademogullarmdan yer
yi.izi.inde onlardan hie; kimse kalmarm:§tir. 

«Ve kendilerini irusanlar ic;:in bir ayet, (ibret almalan ic;in bir ibret) 
yaptlk.)) Allah Teala ba:§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurmaktadir: 
«Gerc;ekten su ta:§tigi zaman, sizi Biz ta§Idik gemide. Bunu sizin ic;in bir 
ogurt ve ibret yapallm ve anlayi§ll kulaklar anlasm diye.)) (Hakka, 11-
12). Sizi bogulmaktan kurtarmasmda ve sizleri Allah'a iman eden ve 
emirlerini dogrulayan kimselerin zi.irriyyetinden k1lmasmda Allah'm 
size olan nimetlerini hatlrlay1p anasm1z ic;in derin denizlerde binmekte 
oldugunuz gemileri o vik1amn bir ams1 olarak birakrm:§tir. 

«Ad ve l:.emtld'u da helak ettik.» Ad ve 'Semtld kav•minin k1ssas1 
hakkmda A'raf suresinde oldugu gibi ba§ka sfuelerde de burada tek
ranna gerek buakmayacak ac;:Iklamalar yapll~tl. 

Ress ashabma gelince; ibn Abbas'tan rivaye.tle ibn Ci.ireyc bunla
nn, rSemud kasabalarmdan bir kasaba halkl oldugunu soyler. ibn Ci.i
reyc'in naklerttigine gore ikrime, ashab-1 Ress'in Felec denilen yerdeki 
Ya-Sin ashab1 oldugunu soyler. Katade, Felec'in Yemame kasabalann
dan nldugunu belirtir. ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn Amr ibn Ehu 
Asrm kanallyla ... ibn AbM.s'tan rivayetine gore; Ress, Azerbaycan'da 
bir kuyudrur. Si.ifyan es-8-evri'nin Ebu Bi.ikeyr'den, onun da ikrime'den 
riva.yetine gore Ress; onlarm peygamberlerini gomdi.ikleri kuyudur. 

Tefsir, C: XI; F . 377 
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Muhammed ibn ishak 'm Muhammed ibn Ka'b'dan rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) §Oyle anlatml§tlr: K1yamet giinii insanlarm cen
nete gireceklerinin ilki siyah bir koledir. Allah Teala bir kasaba halkma 
bir peygamber gondermi§ti. Bu siyah kole d1§mda oranm ahalisinden 
kimse ona iman etmedi. Sonra bu kasaba halk1 peygamberin iizerine 
yiiriiyiip hi.ictim ettiler, bir kuyu kaz1p peygamberlerini i9ine attllar, 
sonra kuyunun i.izerini bi.iyi.ik bir ta§la ka.:?attllar. Bu kale gidip s1rtma 
odun yi.iklenip gelir, bu cdunu satar, onunla yiyecek ve i9ecek alrr, bu 
yiyecek ve i9ecegi o kuyuya goti.iri.ir, Allah'm yardlm1yla o kayay1 kal
dmp yiyecek ve i\!ecegini peygambere uzattlktan sonra kayay1 eski ha
line getirirdi. Bu, Allah Teala'nm diledigi kadar boylece devam etti. 
Sonra o kale bir gi.in, daha once yapt1g1 gibi odun toplamaya gitti. 
Odunlan toplad1, denk halinde bagla.d1 ve i§ini bitirdi. Odunlan yi.ik
lenmek istediginde kendisine bir uyu§ukluk geldi ve uzamp uyudu. Al
lah Teala ona yedi sene uyku verdi. Sonra uyandl, gerindi, diger yamna 
dondi.i ve yattl. Allah Teala onu diger bir yedi sene daha uyuttu. Bu 
ikinci yedi seneden scnra uyand1, odun dengini yi.iklendi. 0 , gtindiizi.in 
k1sa bir boli.imiinde uyudugunu samyordu. Kasabaya gelip odun den
gini sattl, daha once yaptlg1 gibi yiyecek ve i9ecek satm ald1 ve sonra 
kuyunun bulundugu yere gitti, arad1ysa da bulamadL Kavmi ise daha 
sonra fikirlerin~ degi§tirerek peygamberlerini \!ukurdan 91karnn§, ona 
iman etmi§ ve onu dogrulaml§lardL Peygamberleri onlara, o siyah ko
leyi sorar ve: 0 ne yaptl? dermi§. Onlar ise kendisine bilmiyoruz cevab1 
verirlermi§. Nihayet Allah Teala, peygamberinin ruhunu kabzedip bun
dan sonra o siyah koleyi uyandlrllll§. Allah Rasuli.i (s.a.) buyurdu ki : 
i§te bu siyah kale cennete gireceklerin ilkidir ... Ha::lisi ibn Cerir, ibn 
Humeyd kanallyla ... Muhammed ibn Ka 'b'dan mi.irsel olarak riva,yet 
etmi§tir. Hadiste gariblik ve mi.inkerlik vard1r. Herhalde ravi, kendisin
den de baz1 §eyler katnn§tlr. En dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir der ki : 
Hadiste anlatllanlann, Kur'an 'da amlan ashab-1 Ress olduguna hamle
dilmesi caiz degildir. Zira Allah Teala, onlan helak buyur::lugunu haber 
vermi§tir. Halbuki bunlar fikir degi§tirerek peygamberlerine iman et
mi§lerdir. Uzak olmakla birlikte babalanmn helakin::len sonra onlann 
ziirriyyetinden gelen nesillerin o peygambere iman etmi§ olmalarl ihti
mal dahilindedir. En dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir ashab1 Ress'in 
Biiruc suresinde amlan ashab-1 Uhdud oldugu gorii~tinii tercih etmi§tir. 
Ki en dogrusunu Allah bilir. 

((Ve bunlann arasmda bir9ok nesilleri, (iimmetleri) de (helak et
tik). Her birine misaller vermi§ (huccetleri ve delilleri a91klamt§) tlk.» 
Katade'nin de dedigi gibi : Onlarm oziirlerini izale edip kaldlrmi§tlk. 
«Ama hepsini k1rd1k ge9irdik (helak ettik) .n Ba~ka bir ayet-i kerime'de 
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Allah Teala ~oyle buyurur : «Nuh'tan sonra nice nesilleri yok etmi§izd.ir.» 
(isra, 17 ) 

Ayetteki ( 0 ~I ) kelimesi, ccBunlarm ardmdan b~ka bir nesil ya
rattik. >, (Mli'minun . :n ) ayetinde de cldugu gibi insanlardan bir ummet 
anlammad1r. Baz1lar1 bunu yuz yirmi sene ile tahdid ederken; bu su
renin yii.z sene, seksen sene ve k1rk sene oldugu da soylei11Ili§ ba§ka sii
reler de ileri suri.ilmu~tii.r. Kuvvetli olan gorfu;e gore karn, bir zamanda 
muas1r olan ummete verilen isimdir. Onlar gidip de diger bir nesil on
larm pe§inden geldiginde onlar ikinci bir karn, ikinci nesildir. Buhari 
ve Miislim'in hadislerinde Allah Rasulu (s.a.)nden rivayetle sabit oldu
guna gore o, ~i:iyle buyurmu~tur : Nesillerin en hay1rlls1 benim neslim, 
sonra onlan ta'kib edenlerdir. 

«Andolsun ki onlar, bela yagmuruna tutulm~ olan kasabaya ug
famJ.§lardir. )) ayetinde, Lut kavminin kasabas1 olan Sedom ve oraya 
bagh kasabalar kasdedilmektedir. Allah Teala oralan ters ~evirme ile 
ve bal~lktan yapllrm§ ta§ yagmuruna tutarak helak etmi§ti. Nitekim ba§
ka ayet-i kerime 'Ierde ~oyle buyrulur: «Uzerlerine de bir yagmur yag
dtrdlk. Uyanlanlarm yagmuru ne kotiidur .>> (~uara, 173), «Dogrusu siz, 
sabahleyin onlara ugrar uzerlerinden ge~ersiniz . Geceleyin de ... Hala 
aklm1z1 ba§mlza. almaz rmsmlZ? >> (Saffat, 137-138), «0 yerler. i§lek yol
lar ii.zerinde hala durmaktad1rlar. » (Hicr, 76), «Her iJ.r.isi de hala i§lek 
bir yol uzerindedir. » (Hicr, 79) . Bu sebeJ:le b~rada da §i:iyle buyurmak
tadlr: Onu gormediler mi? Ki, Allah'm elr;isini yalanlamalan ve Allah'm 
emirlerine kar§I gelmeleri sebebiyle oralar ahalisinin ba~ma gelen azab 
ve cezadan ibret alsmlar. 

«Hay1r, (oradan ger;en kafirler ibret almamaktadirlar) , onlar (kiya
met gunli ) tekrar dirileceklerini ummazlar.» 



6012 !BN KES!R (Ciiz: 19;. S1lre : 25 

42 - Ge~ekten tannlanm1z iizerinde direnmeseydik 
bizi az kals1n onlardan saptiracakti, derler. Azab1 gordi.ik
leri vakit, kimin yolunun sap1k oldugunu bileceklerdir. 

43 - Heva ve hevesini tann edinen kimseyi gordiin 
mii? $imdi onun iizerine vekil sen mi olacaksm? 

44- Yoksa sen, onlann ~ogunun dinlediklerini veya 
aklettiklerini mi saa:uyorsun? BaJ~kadegil, onlar dort ayakh 
hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sap1ktirlar . 

. Heveslerini Tannla§ttranlar 

Allah Teala m~riklerin Hz. Peygamber (s.a.)i gordiikleri zaman 
onunla alay ettiklerini haber veriyor. Nitekim ba.§ka bir ayet-i kerime'de 
«0 kiifredenler seni gordiiklerinde alaya almaktan ba§ka bir §ey yap
mazlar. Ve: TannlarmiZI (ay1playarak ve kotiileyerek) diline dolayan 
bu mudur? derler.» (Enbiya, 36) buyururken, burada da §Oyle buyur
maktadlr: «Seni gordiikleri vakit: Bu mu Allah'm gonderdigi el~i? diye 
alaya almaktan ba§ka bir §ey yapmazlar.)) Onlar bu davralli§lanyla 
-Allah onlan ~irkinle§tirsin- onu istihfafla kii~iik gormektedirler. 
Nitekim ba.§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: «An~olsun ki senden 
once de nice peygamberlerle alay edilmi§ti. Kiifredenleri on.ce te'hir 
ettim, sonra cezalarm1 verdim. Cezalandumam nas1ld1?>> (Ra'd, 32). 

Onlar «Ger~ekten tannlanrmz iizerinde direnmeseydik bizi az kal
sm onlardan saptrracaktl.)) §eklindeki sozleriyle §Oyle demek istemekte
dirler: §ayet putlara ·tapmmada devam edip metanet gostermeseydik, 
az kaldl bizi putlanm1za ibadetten ~evirecekti. Allah Teala ise onlan 
tehdidle §oyle buyurur: «Azab1 gordiikleri vakit, kimin yolunun sap1k 
oldugunu bileceklerdir.>> Sonra Allah Teala, kimin aleyhine mutsuzluk 
ve sap1kllk yazrm§sa, onu Allah'tan ba§ka hi~ kimsenin hidayete eri§:ti
remeyecegine i§aretle peygamberine hitaben §Oyle buyurur: ccHeva ve 
hevesini tann edinen kimseyi gordiin mii?>> Kendi nefsinin arzrusuna 
gore neyi giizel gorm~se, o §ey o kimsenin dini ve mezhebi olmU§tur. 
Nitekim ba.§ka bir ayet-i kerime'de: ccKotii i§i kendisine siislendirilip de 
onu giizel goren, (ger~ekten salih amel i§leyenle) bir midir? Muhakkak 
ki Allah, diledigini saptmr, diledigini de hidayete erdirir. Oyleyse on
lara iiziilerek kendini harab etme.,, (Fatrr, 8) buyururken burada da: 
cl§imdi onun iizerine sen mi vekil olacaksmh buyurmll§tur. ibn Abbas 
der ki: Gahiliye devrinde ki§i, bir siire beyaz bir ta§a tapm1r; bir ba§
kasml ondan daha giizel gordiigu zaman birinciyi terkedip ikinciye ta
plmrdl. 
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«Yoksa sen onlann ~ogunun dinlediklerini veya aklettiklerini mi 
saruyorsun? Ba§ka degil, onlar dort ayakh hayvanlar gibidirler. Hatta 
daha da saplkt1rlar.» Durumlan otlamaya giden hayvanlardan daha 
kotudur. Zira onlar ni~in yaratildlklarmi bilirler. Bunlar ise tek ve or
tagr olmayan Allah'a ibadet i~in yaratlld1klan halde bir ba§kasma ta
pmmakta ve aleyhlerine huccet konulm~ken, kendilerine el~iler gon-
derilln.i.§ken Allah'a ortak kO§Illaktadrrlar. · 

----- 1 Z A HI-----

Hz. Muhammed (s.a.) daha peygamber olarak gonderilmezdon 
once kavmi tarafmdan gayet iyi tammyordu. Zira kavmi i~erisinde 

onun ve ailesinin yuce bir yeri vard1. <;unku o, Ha§imogullannm ileri 
gelenlerindendi. H~imogullar1 ise Kurey§'in en ileri gelen bir ailesiydi. 
Ahlaken de Rasillullah bamba§ka bir mevkie sahipti Kurey§'lilerin ya
runda. Ve ona, daha ~eygamber olmazdan once <<Elmin» lakab1ru ver
mi§lerdi. Bi'setten y1llarca evvel «Hacer-i esved»i yerine koymak i~in 
onun lhakemligini kabul etmi§lerdi. Ve onlan Safa. tepesinde toplaya
rak; «§u tepenin ardmda bir ordu varWr.» desem inanrr msllliZ? dedi
ginde; evet, sen yalan soylemezsin, "inamnz, diye k~1llk verm~lerdi. 

Ne var ki onlar bi'setten ve bu Kur'an-1 Azim geldikten sonra onun
la alay etmeye ve: «BU mu Allah'm gonderdigi el~i?» demeye ba§laml§
lardl. Alayc1, ~irkin bir sozdu bu. Bunlar Hz. Peyga.r,nberin yuce §ahsi
yetinin alaya mustehak olduguna veya getirdigi ger~eklerin kavmi i~in
deki yuce §ahsiyetini ku~illtiicu olduguna inanarak m1' bOyle hareket 
ediyorlarru? Asla .. . Sa.dece Kurey§ e§rafmm Hz. Peygamberin kavmi 
i~indeki · yiice §ahsiyetini "kii~illtmek ve kar§I koyul.nlas1 mii.rnkii.n ol
mayan bu Kur'an m te'sirini silmek i~in ba§ vurduklan bir oyundu bu. 
Kendilerinin i~timai Vf! iktis~i durumlanm sarsan, toplumu bunlann 
i~timai ve iktisadi hakimiyetlerine te'sir eden tek dayandlklan nokta 
olan evham ve hurafelerden kurtarmak i~in gelen bu yeni ~avaya kar§l 
koymak iizere Oa§vurduklan bir. oyundu b,u. 

Onlar daimA boyle oyunlara ba§vurduklan i~in onunla neticeye 
varacaklanm umuyor, yalan oldugunu bildikleri halde bu gibi pl~nlar
da birbirleriyle ittifak ediyorlarru: 

«ibn ishak rivayet ediyor kii Kurey§'li birtakim kimSeler, en Y8..§
lllan olan Velid ibn Mugire'nin yanmda toplanmi§lardL 0 s1rada haec 
mevsimi idi. Velid toplanan kalaballga §Oyle dedi: Haec mevsimi ·geldi. 
Biraz sonra Arap kabilelen buraya gelecekler. Bu arkad8.§11lliZln duru
munu da ~itmi§ bulunuyorlar. Buna kar§I gor~ birligine varallm. Bi
rmcisi yalanlamamak i~in, birinizin soyledigini digerini.(l re<;ldetmem~si 
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i<;in hep aym §eyleri soyleyin. 0 zaman kalabahk, Velid'e seslenerek: Ey 
Eba Abd ~ems sen soyle, bize bir gorii§ belirt, biz de onu kabul edelim, 
dedilerse de Velid: Hay1r, siz soyleyin ben sizin soylediginizi dinleyeyim, 
dedi. Kalaballktan bir k1sm1 ona; kahindir, diyelim dedilerse de Velid 
dedi ki; hay1r, o kahin degildir. Qunku biz kahinleri gorduk. Onun oku
duklan kahinlerin okuduklarma ses bak1mmdan da, uyumluluk bakl
mmdan da benzemez. Bunun tizerine delidir diyelim, dedilerse de Ve
lid; hayu, o deli degildir. <;iinku biz delileri gorduk biliriz. Onda deli
lerin \!arpmt1s1, vesvesesi ve s1kmt1smdan eser yok. Oyleyse §airdir diye
lim, dediler. Velid yine; o §air degildir. Biz §iiri biliriz, recezini, hezecini, 
karidini, makbuzunu, mebsutunu (arap §iirindeki aruz vezninin kallb
landtr) biliriz. Binaenaleyh onun soyledikleri §iir degildir. 0 takdirde 
sihirbazd1r diyelim, dediler. Velid yine; o sihirbaz degildir. <;unku biz 
sihirbazlan ve yaptlklan sihirleri gorduk. Bunun yaptlg1 sihirbazlann 
ufiiriiklerine, dugumlerine benzemiyor. 0 zaman toplanan halk; sen 
sbyle Ey Eba Abd .;;ems, ne diyelim? dediklerinde, Velid §Oyle kar§lhk 
verdi: Allah'a yemin ederim ki onun sozlerinde ayn bir parlakhk var. 
Koku <;ok derinliklere inmi~. dah ise olgun bir hurma dalma benziyor. 
Sizin bunun hakkmda si::iyleyeceginiz her §ey bo§ bir soz olacaktlr. Ve 
bo§lugu bilinecektir. Onun i<;in soyleceginiz en uygun soz, onun sihir
baz oldugunu soylemenizdir. Sihir yaptJ.gm1. k~i ile babasmm, insanla 
karde§inin ve koca ile kannm arasm1 a<;tlg1 buyu ile insam akrabasma 
dli.§man ettigini soylersiniz, dedi. Bunun uzerine toplant1da bulunan
lar dag1ld1lar. Haec mevsimi gelip te civardaki Arap kabileler Mekke'
ye gelmeye ba§ladlklarmda, yollann kav§aklarmda oturdular ve gelen 
her yabanc1y1 Hz. Peygamber hakkmda fitleyerek buyu yapt1gm1 sbyle 
diler. Ve ona yakla§mamalanm bildirdiler.» 

Kurey§'lilerin ger\!egi bildikleri halde, Rasulullah'a kar§l hileler 
haz1rlamak konusunda §a§kmllk i\!erisinde bulunduklannm en giizel 
orneklerinden birisi bu hadisedir. Binaenaleyh peygamberle alay etme
leri ona uzucu sozler soylemeleri ((Bu. mu Allah 'm gi::inderdigi el~i? » de
meleri, boylece peygamberi garip tutumlarla b1ktlrmaya c;:alu~malan, 
inanarak, gerc;:ekten boyle oldugunu kabul ederek yapt1klan bir §ey de
gil. Sadece dii§iindiikleri hile ve oyunlarm bir tarafld1r. Maksadlan hal
km gozunden onu dii§iirmektir. <;unku Kurey§ ululan, halk1 kendi dini 
ile vesayetleri altmda tutmak istemektedirler. Zinl ancak boylece ikti
sadi ve ic;:timai yerlerini koruyabileceklerini kabul etmekteydiler. Bu 
hususta Kurey§'in yapt1g1 §eyler, her zaman ve her yerde hak davasl
na giri§enlere kar§l Allah dli§manlannm yaptlklan §eylerdir. 

Hz. Peygambere kar§l alay ve istihfaf dolu ifadelerinde bile kendi 
ruhlarmda peygamberin §ahsiyetinin ve Kur'an'm kuvvetinin ne ka
dar muessir oldugunu gi::irmek mumkiindur. Mesela diyorlardl ki: 
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«Ger<;ekten tannlanrmz iizerinde direnmeseydik, bizi az kalsm on
lardan saptlracaktL» 

Kendi itiraflan ile gorUliiyor ki tannlan ve dinleri bunun da ote
sinde sosyal mevkileri ve maddi imkanlan iizerinde durmak i9in oyle 
h1rsla sanhm~lardl ki §ayet kar§I koy'Up dayanmasalard1, az kalsm bu 
Kur'an'm meydana getirdigi sarsmt1yla ilahlanm terkedeceklerdi. Bi
lindigi gibi dayatmak, §iddetli ve ~ekici hareketlere kar§I mukavemet 
i9in soylenen bir ifadedir. Bunlar ger~ekleri kotii degerlendirdikleri ve 
ger9ek Ol9iileri yitirdikleri i9in hidayeti sap1kllk olarak adlandmyor
lar. Ama bunu s6ylerken bile Hz. Muhammed'in daveti ve getirdigi 
Kur'an'm te'siri kar§Ismda kalblerinin sar~ald1gm1 gizleyemiyorlar. ~u 
halde onlar Kur'an'a ve peygambere kaf§I a91ktan ~1ga alayc1 tav1r ta
kimrken bunu s1rf inad ve kiifiirde israrlanndan yapmaktadirlar. Bu 
yiizden 90k k1sa ve korkun~ tehdid hemen geliveriyor: 

«Azab1 gordiikleri vakit, kimin yolunun saplk oldugunu bilecekler
dir.» 

Ve o zaman kendilerinin yollarmm dogru veya sap1k oldugunu iyice 
fark edeceklerdir. Ne var ki, artlk bunu bilmek hi9 bir fayda saglama
yacak 9iinku o zaman azab1 gormii§ olacaklard1r. Bu azab ister Bedir 
sava§lnda oldugu gibi diinyadaki azab olsun, isterse klyametteki azab 
olsun. Netice degi§mez. 

Ayet-i kerime hitab1m Rasulullah'a yoneltiyor ve onlann inact~Ihgi, 
azgmllg1 ve alay1 kar§Ismda Rasulullah'I teselli ediyor. Bir kere pey
gamber davetinde kusur etmemi§tir. Delilleri eksik serdetmemi§tir. On
larm yapt1klanna mustahak olmami§br. ~u halde as1l hastallk onlarm 

' i9indedir. <;unku ·orilar kendi arzulaqm ilahla§tlrarak ona tap1myorlar 
ve hi9 bir huccete ve biirhfma ba§vurmuyorlar. Kendi arzusunu ilahla§
tlranlara kar§I peygamber ne yapabilir? 

<cHeva ve hevesini kendisine tann edinen kim.seyi gordiin mii? Sen 
mi bek9i olacaksm ona?» 

Bu ifade dogrusu 90k gariptir. DI§a vuran bir psikolojik Mleti, de
rinligine gozler onunde canland1rmaktad1r. Bir ruh ki sabit Ol~Uleri yi
tirir, bP.lli mikyaslan kaybeder, mazbut degerlerden mahrum olursa ar
zu ve isteklerine boyun eger, §ehvetlerinin mahkumu olur, kendisine 
tap11Irs~ artlk o rUb hi9 bir ol9iiyu kabul etmez, hi9 bir ciddiligi benim-

" . J 

semez. ~i~ bir mantlk kaidesini dinlemez ... Azgm heveslerini tannla§-
tlrmaktan ve onlara tapmmaktan ba§ka bir §ey yapmaz. 

Yiice Allah, kulu ve habibine bu tip kimselerin durumu hakklnda 
dostluk ve sevimiilikle yumu§akllk ve iinsiyetle hitab buyuruyor: «Gor
diin mii?» Ve sonra hi\! bir delile dayanmayan, hi9 bir ger~ek degeri .ol
mayan, mantlki hi9 bir esasa istinad etmeyen bu orneklerin durumunu 
anlatan, dile getiren bir resim ~;iziyor ve onlarm hidayetten yiiz 9evir-



6016 !BN KESIR ( Ciiz: 19; Sure: 25 

melerinden dolay1 peygamberinin gonliinii allyor. Bu tiplerin hidayete 
ermesi kabil degildir. Peygamberin onlarm uzerine bekr;:i olmas1 ve 
kendilerini kontrol etmesi miimktin degildir ve buna asla gerek yoktur: 
((Sen mi bek~i olacaksm ona ?» 

Bu arzularma tapmanlan, §ehvetlerinin mahkumu olanlan, ger
~ekleri ve delilleri inkar ederek arzu ve isteklerine gore tevcih edenleri 
kotiileyici bir arum daha at1yor ayet-i kerime ve onlan duymayan, di.i
§iinmeyen, hayvanlara benzetiyor. Bir ad1m daha ileri giderek onlan 
hayvanhk seviyesinden de a§agilara itiyor, esfel-i satilin'e yuvarllyor. 

«Yoksa ~oklannm soz dinlediklerini veya dii§iindiikle-rini mi sa
mrsm? Ba§ka degil, onlar dart ayakll hayvanlar gibidirler. Belki daha 
da yollan sap1ktlr.» 

Ayet-i kerime daha yumu.§ak bir ifade ile «onlarm c;oklan» diyor 
da hepsi derniyor. Zira i~elerinde kiic;iik bir azmllk hidayete kanat ac;I
yor veya gerc;ekler kar§Ismda durup dti§iiniiyordu. Kendi heveslerini 
tann edinen, kulaklan ve kafalan c;mlatan delilleri gonnemezlikten ge
len c;ogunluga gelince, onlar dart ayakh hayvanlar gibi·dirler. insam 
hayvandan ay1ran oz.ellik, dii§iiniip idrak etme kabiliyeti ve bu idrake 
gore vanlan neticeleri uygulama, kendi irade ve istegi ile ona §ekil al
ma istidad1d1r. Deliller kar§Ismda ikna olunca kabul etme kfl.biliyeti1ir. 
Ama bir insan bu ozelliklerden mahrftm olunca hayvanlardan da a§agi 
bir seviyeye dii§er. <;iinkii hayvan, Allah'm kendisine verdigi fltratmm 
isteklerine uyar ve gi:irevini miikemmel olarak yerine getirir. Ama. in
san Allah'm kendisine verdigi husU.Siyeti k5reltir. Hayvanlar kadar bile 
olsa onlardan faydalanmay1 dii§iinmez. 

«Ba§ka degil, onlar dart ayakll hayvanlar gibidirler. Belki daha da 
yollan sap1ktlr.» 

Ve baylece onlarm Hasulullah (s.a.)I alaya almalan neticesinde o 
alayc1 §iddet ve deh§et dolu, tahkir ve riisvayllkla dolu insanllk smmn
dan dl.§an atan bu hiikiim varid oluyor. Ve boylece surenin ikinci bolti
mii de son buluyor .. . (Seyyid Kutub, Fi Z1laJ-il Kur'an, X, 533-538). 

---oOo---
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. 45- Gormeclin m.i! Rabb1n golgeyi nas1l uZJatmi~tir. 

isteseycli onu durdururdu. Sonra Biz gune~i ona delil 
klldlk. 

46 - Sonra onu yava1? yava9 kendimize <;ekmi!?izdir. 

47 - O'dur size; geceyi ortu, uykuyu rahathk k1lan ve 
gunduzu <;ah$ma zaman1 yapan. 

Allah Teala buradan itibaren varhgma, birbirine ZJ.d muhtelif §ey
leri yaratmadaki en yiice kudretine dela.let edecek delilleri a~lklamaya 
ba§lar ve buyurur ki: «Gormedin mi Rabbm golgeyi nas1l uzatm1§t1r.» ibn 
Abbas, ibn Orner, Ebu Aliye, Ebu Ma.lik, Mesruk, Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr, ibrahlm en-Nehai, Dahhak, Hasan el-Basri , Katade, Siiddi ve 
ba§kalan derler ki:. Bu, fecrin dogmas1 ile giine§in dogmas1 arasmda
dlr. «isteseydi onu durdurur, (sona ermeyecek §ekilde devamh k1lar) du.» 
Ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyuruluyor : «De ki : ;layet Allah, ge
ceyi k1yamete kadar iizerinize uzatsaydl ; Allah'tan ba~ka size l§lk geti
recek tann kimdir? ... De ki : ~ayet Allah giindiizii k1yamet giiniine ka
dar miitemactiyen uzatsayd1. .. » (Kasas, 71-72) . 

«Sonra Biz giine§i ona delil k1ldlk. » ~ayet giine§ dogmarm§ olsay
dl, bilinmezdi. Zira e§yalar ancak z1dlan ile bilinirler. Katade ve Siiddi 
ayeti: Sonra Biz giine§i de onun pe§inden gidip ona tabi alan bir delil 
k1ld1k ki sonunda tamammm (golgenin biitiiniiniin) iizerine gelip onu 
yok eder, §eklinde anlam1§lard1r. 

«Sonra onu yava§ yava§ kendimize ~ekmi§izdir.» ayetinde golge 
kasdedilmektedir. Burada kasdedilenin, giine~ oldugu da seylenmi§tir. 
Ayetteki ( ' ~ , ) kelimesi, kolay anlammdad1r. ibn Abbas bu keli
meyi; siir'atli bir §ekilde, anlamma ahrken Miicahid, gizJice anlarmna 
kabul etmi~tir. Siiddi ise §6yle diyor: Onu gizli bir yakalamayla ahp 
kendimize 9ekrn.i§izdir ki , sonunda bir 9ardak veya bir aga9 altmda ola
nm di§mda yeryiiziinde hi9 golge kalmarm§tlr. Onlarm iizerinde olam 
ise giine§ golgelemi§tir. Eyyub ibn Musa ayetteki ( 1_,::-~ t.,a~ ) ifa
desini azar azar, diye a~1klamaktad1r. 

«O'dur size; geceyi (viicudlanmz i~in onlan kaplayan bir) ortii ki
lan. » Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyuruyor: 
((Andolsun onu ortiip biiriidiigiinde geceye.» (~ems, 4) . «O'dur uykuyu 
(bedenlerin rahat1 i9in , hareketi kesmek suretiyle) rahathk k1lan.>> Zi
ra organlar gfuldiiziin mai§et pe§inde kO§makla 90k hareketten yorgun 
dii§erler. Gece ol.up siikunet has11 olunca; hareketler durur, organlar 
dinlenir ve hem bedenin hem de Iilhun birlikte istirahat1 olan uyku 
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meydana gelir. ccO'dur giindiizii ~all§ma zamam yapan.» Onda insan
lar Ya:§antilan, kazan~lan ve sanlacaklan sebepleri i~in dag1llrlar. Ni
tekim Allah Tea.la §Oyle buyurmaktadlr: ccO'nun rahmetindendir ki; 
dinlenmeniz i~in geceyi ve lutfedip verdigi nzk1 araman1z i<;in giindiizii 
yaratnn§tlr. Ta ki §iikredesiniz.» (Kasas, 73) . 

--- t Z A HI -----

Ru'yet, ( Jl ile s1lalanmca, nazar manasma olmas1 yahut na-
zar manasm1 taza:mmun etmesi gerekir. «Bakmaz nusm Rabbma» ya
hud «Gormedin mi baksana Rabbma)) demek olur. Bu. bakl§ ve gorii§iin 
kalb fiiline irca. olunmas1 kabil ise de z.B.hir olan, goz fiili olmaktlr. Hal
buki Rabbm zah bu alemde goz ile goriilmez. Onun i~in miifessirler bu
rada bir te'vil araml§lardir. <;oklan ( ~J & Jl ) «Rabbmm san'atma» 
t.akdirinde oldugunu soyle~ler, baz1lan da ((Baksana golgeye Rabbm 
onu nas1l uzattu mealinde bir kalb gozetmi§lerdir. Ve bU hazif ve
ya kalbe niikte olmak iizere de; nazardan gaye, eserde kalma
YIP miiessire varmak olduguna tenbihtir, demi§ler, bu ise gorme fiilin
den sonu\! olarak kalb fiiline ge\!mek demektir. Acizane anlayi§lffia go
re ( j.I:JI.J..<o...A.:{) ciimle-i istifhamiyyesi mahallen mecrur olarak ( ~J ) 
den bedel-i i§timal yap1lilg1 surette ne hazfe, ne kalbe hacet kalmaksi
zm aym manay1 anlamak kabildir. Bu surette Rabba nazar, miicerred 
zat1 i'tiba.nyla degil gclgeyi uzatma keyfiyyeti gibi rububiyet fiil ve du· 
rumunun kasdectilmi§ oldugu anla§Illr ki (~I..:,I.JjiJ_,G;""::J~I.)fljlJ,.,G.-) 
((Allah'm i§aretlerini dii§iiniin ama Allah 'm zatm1 dii§iinmeyin .)) me§
hur soziine muvaflk alan da budur. Maamafih en dogrusu bu gibi yer
lerde rii'yet-i nazardan murad, eserlerin mii§ahadesine miistenid kalbi 
tan1madrr. Nazm-1 Celil'in tertibi §unu i§'ar eder ki; evvela muhatab-I 
Rabbani clan zat-1 risalet gibi ihtisas ehlinin .sadece nefsi izatet ile ba
tmmda Rabba bir nazar vardir. Sonra bu nazarm haricinde bir inki~af 
ile fiilden faile ge~erek ona ula§masi istenir. Ayetin mazmunu bunu ne 
giizel, ne derin anlatiyor. Bakm1z: 

((Golgeyi nas1l uzath? » Nasil golge verici oldu? Ma'lum ki ( Jlall ) 
golge demektir. Giine§in zevalinden sonraki golgeye arap~ada ( •jn ) 
denildigi i\!in ( jli.JI ) bazan ona mukabil olarak bilhll.s.sa sabah golge
sine denirse de e.sas i'tibanyla daha geneldir. Yani mutlaka golge de
mektir. Z1ll; ziya ile zulmet arasmda latlf bir keyfiyyet ve huzur ve is
tira.hatm en miihim §artlarm:lan olan bir nimettir. Kur'an'da xuliimat, 
nura tekabiil ettirilirken z1ll de harure tekabiil ettirilmi.§tir. Demek ki · 
z1ll nurun degil. yak1c1 ziyanm zidd1d1r. ~u halde zulmet gibi ademe 
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ait olmaylp mlr ile bir nevi imtizaci bulunan ve bir himaye manasmi 
tazarnmiin eden bir keyfiyyettir. Bu sebeble Zlll, himaye manasma gel
digi gibi bir himayenin kapsam alamna ve orada zevk ve huzur ile isti
fade olunan nimete dahi Itlak Olunur ki; lisarunuzda bu manaca daha 
ziyade saye ta'biri kullaruhr. Mesela «Zlll-1 Ar§», Ar§'m golgesi, Ar§'m 
himayesi demektir. «Saye enda.z oldu, sayesinde sayeban olduk» demek 
«h; 11aye etti, nimetiyle nimetlenmi§ olduk» demektir. 

Bu mana ile dir ki Kur 'an 'da Cennete «Zlll-1 memdud» ltlak olun
mu§tur. Medd-i z1ll ta'birinin buna da bir imas1 vard1r. Bu ayetteki 
( J1.11 ) kelimenin ba§mdaki elif lamm a:hd veya cins olmasma ve 
aktllarm anlayl§ derecesine gore mertebe mertebe miiteaddid. manalara 
ihti1nali vard1r. Ve hepsin :::l.e z1llm bir nimet olmas1 durumu gozoniinde 
bulundurulmu§tur. 

Once ; golge cinsi, bir aga\!, bir bina, bir dag , bir bulut ve arz gibi 
golge vermek §amndan olan her hangi bir kesif cismin istifade olunan 
golgesi niiilahaza olunur ki Ebu 's-Suud 'un tercih ettigi anlam budur. 
<;iinkii herkesin anlayabilecegi golge budur. 

ikinci olarak ; ahd rnanas1 ile golgelerin en ho§u olan sabah golgesi, 
yani tandan giine§ dogana kadar olan sabah namaz1 vakti ki dogu uf
kunun batlya dogru uzannu§ golgesidir. Miifessirinin \!Ogu buna kail ol
mu§lardtr. Bunu herkes kavrayamasa bile ekseriya. hevaperestlerin ga
fil bulunduklan bu gOlgedeki nimeti anlamanm ozel bir ehemmiyeti 
vard1r. 

U\!iincii olarak ; arzm iizerinde gok kubbe halinde uzanan ve hakiki 
bir golge mahiyyetinde bulunan Serna diye tefsir edilmi§tir ki yukarda 
ge~en hadisteki «Zlll-1 Serna)) ta 'biri beyan izateti ile bu manay1 i§'ar 
eder. 

Dordiincii olarak; i§ari mana olarak btirtiin alem, Zlll demek olan 
cisimler alemi ve be§inCi olarak; biitiin alem iizerindeki ilahi hirnaye 
mi.ilahaza olunabilir ki golge onun zahiri bir temsilidir. 

Medd; \!ekip uzatmak, mekanda veya zamanda imtidad ve inbisat 
vermek veya daha ba§tan miimtedd olarak yaratrnak manalanm ifade 
eder. Rii'yet karinesiyle golgenin uzatllmas1 cisimlerin hayaller ile uzak 
mesafelerden goze verilmesi mfmasma da haml olunabilir, bu da miihim 
bir mana . olur. Haslh golgenin ait oldugu cisimden oteye acayib bir 
uzant1s1 vard1r ki onu uzatan Rabbmdtr. Heveslerine tapanlar dii§iin
mezler ki; en birinci hevesleri bir golgenin himayesine SI~nmaktlr. 0 
golgeyi uzatan ise Rabbmd1r. 0 halde golgeye degil , onu uzatan Rab· 
bma tapmak laz1m gelir. 
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«Dilese idi , elbet onu sakin de k1lard1.» Bu ciimle, ma'tuflar ara
smda bir mu'teriza - ara ciimlesi-dir ki cisimlerin tabii kanunu ata
let olduguna, yani hareketi ve sukunu kendiliginden olmay1p ne verilir
se onu kabul ettigine ve hakiki muessir, olagan sebepler degil, 'dogru
dan dogruya rabbaru me~iyyet olduguna bilhassa bir tenbihtir. Yani 
Rabbm dilese idi o golgeyi uzatmaz, uzatt1ktan sonra deg~tirmez, bir 
kararda durdururdu, lakiu durdurmaz degi§tirir. ((Sonra nasll ona gu
ne§i deli! kilmi§IZ.» ( ~ ) kelimesi me:id kelimesine ma'tUftur ve 
onun hukmunde dahildir. Bimi enaleyh ba§mda ( ~) edat1 var de
mektir. Sonra burada, g1yabdan tekellume iltifat yapilml§ ve azamet 
i~in cemi sigas1 irad buyurulmu§tur ki nazar eden muhataba matlubu
nu gbsteren bu iltifat, tam makammda ve pek ehemmiyetli olmW}tur. 
Oyle ki bu azametin kar§Ismda tutunabilecek hi~ bir §ey kalmayacak ve 
onun i~in hepsi kabzolunacaktir. Gune§in golgeye delil k1lmmas1 ne de
mektir. Burada, giine§, kurs degil, z1ya manasmadlr. Biz biliriz ki gol
ge, z1yamn mukabilinde yer allr. 

Ve bundan bir ~oklan golgeyi giine§ yap1yor zanne:ierler, golge
nin nedeni z1ya samllr, halbuki z1ya gi:ilgenin z1ddidlr. Gtine§in dogdu
gu yerde golge kalmaz, golge z1yanm eseri degildir. Golgeyi Allah uzat
IDl§tlr, o Ziyadan evvel mevcuddur. Fakat gortinmez, gorunup bilinrne
si z1ya vas1tas1 ile olur, z1ya olmasa idi golgenin mevcudiyeti bilinmez 
idi, bu suretle Ziya, Zlddl olan golgenin VUCUduna bir deli!, bir alamet 
yap1lrm§t1r. Ziyanm muhtelif ahval ve evsatmdan golgenin degi§imleri
ne delil getirebilirsiniz. Gordii.gunuz cisimleri z1yanm delaleti ve kila
vuzlugu ile gordtigtinii.z gibi gi:ilgelerini de z1ya ile goriin;unuz, o halde 
gorulenler e§yanm z1ya ile ~izilen ~izilmi§ §ekilleri, Ziya ile g?ze uzati-

lan gi:ilgeleri, hayfl.lleridir. Bu surette bi.itiin gi:iriilen alerp .( j_,.(Jijl.f 
J)U;JI~I~J~ _,.GJI,J\.i-JI( J J ~Kainatta bulunan her §ey vehim

dir , hayaldir. Veya aynaladaki akisler ve golgelerdir» nnsralannm ifa
desine gore bir gi:ilgedir, haya.ldir. Ve bu hayal Rabbma delalet eder. 

((Sonra da onu tutup azar azar kendlmize almaktayiZ.>> Yani gtine§ 
dogduk~a golge ~ekilmekte ve Allah'tan geldigi gibi yine tedricen Al
lah'a dondiiriilmektedir. Hakikat giine§i goriinunce golge saner, Hakka 
doner, i§te Hakk'tan uzanm1§ bir golgeden ibaret oian btittin alemin de 
mahiyyeti bu, sonu budur. Maamafih i§ bununla . kalmayacaktir. Bu 
kabzm bir de yayilmasi bu oliimiin ahirette yeni bir dirimi vardrr ki 
bunu §U ayetten anllyabilirsiniz: 

_ <~Hem 0 Rabbmd1r ki size geceyi bir elbise yaptL» Bu, uzatllan gol
geden birisi : Arzm golgesi olan gec~yi, bedeni orten elbise gibi i.izerinize 
bir ort_ti yapt1. Gtine§i , iz'ac ~tmesi nedeniyle yabanc1larm ta'kib edici 
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g6ziinden sa.klar, istirahatlmzm nedenlerinden birini ~kil eder. «Uy
kuyu bir subat» ( u~l ) kesmek, ta'til etmek manasmdan almrm§ 
olarak rahat ve oli.im manalarma gelir. Netekim istirahat giiniine; Sebt 
giinu, denilmi§tir. illeti dinip istirahat eden hastaya mesbut denildigi 
gibi oliiye de hayat1 kesildigi i~in mesbut denir. Ebu Miislim, rMlat ile 
tefsir et~. Ke§~f tefsirinin sarubi de i:>liim rnanasma olmasrm tercih 
eylemi§tir. Qiinku mukabilinde ni.i§ur geliyor. «Giindiizii de bir n~ur 
klldl.» Yani gecenin kabzolundugu giindiizii de yeniden bir hayata kal
k~, bir oliirnden sonra dirili§ klldl. Geceleyin rahat dii§egine yatlp faali
yetini ta'til ederek «O'dur sizi geceleyin oldiiren» ayetinin delaleti ge
regmce olmii§ bulunanlar, sabahleyin o golge kabzolunurken. uyamp 
hareket ve inti§ara ba§lar, yeni bir hayata at1llrlar. Bu nii§llru. umma
yanlar o hayat1 arzu e.tmeyenlerdir. 

«O'dur da 0 ki rahmetinin iki eli arasmda -yani onunde-- muj
decileri olarak Iiizgarlar gi::indermektedir.» 

( fA ~· mujdeci demek olan «be§irnin cem'i, baz1 klraetler de 
cnun» ile ( l_r.i ) okunur ki «nfl.§}r»in cem'idir. Ne§riya~Ilan, yayi
cllan dernek olur, masdar olarak ( l_r.j ) k1raeti de var<ilr ki ne§r i~in 
demektir. Nitekim baz1 klraette de ( . c.UI ) millred olara~ ( (:)l ) 
§eklinde okunm~tur. Ya:gmur yerine rahmet ta'bir buyurulmas1 iki 
niikteyi ifade eder: Birisi tUfan-1 felaket te§kil eden ya,amurlardan ih
tiraz, digeri de maznununun diger nimetlere dahi ~iirnuliinii i§'ard1r. 
Zira rahmet yagrnurdan bir bakima daJha umUmidir. Yani yalmz hava 
cereyaruarmdan ibaret olan rii.zgarlarm degil, gaflet uykusundan uyan
dlran ilahi hareketler, fikri ve ictimai cereyanlar dahi rahmet-i ilahiy
ye'nin miijdecileri, nfl.§irleridirler, ger~i riizgarlarm hepsi miijdeci degil
dir. Mahvedici flrtmalar, her §eyi Yikan kas1rgalar, sarsarlar vardrr. Ni
ce milletler, §ikak ve ihtilaf ile ~arpl§maktan mahvolm~tur. Lakin 
rahmet-i ilaruyye de durgun havada gelmez, i::iniinde gonderilen rii~ar
lann miijdesiyle gelir ve onlarm yay1lma derecesine gore yay11lr. Bu se
beplectir ki «U'mrnetimin ay:nll~ geni§ bir rahmettir.» buyurulmU§tur. 
~. tabiata kalsa idi bu cereyanlar olrnaz, atalet kanilnu geregince her 
§ey aldlg1 bir diizen ii.zere giderdi ,lakin tabiatlar iizerinde hakim olan 
me§iyyet-i ilaruyye, kudret-i Rabbaniyye rahmetini ne§f ve yaymak i~in 
bu cereyaruan u~andmr. ccBir de sernactan pak ve paklayiCl bir su in
dirmekteyiz; pislikleri temizleyecek ve hayat men§ei olacak temiz bir 
su.» ~§te biitiin bunlar, Allah'm varhg1m ve birligini ve kudretinin bii
yii.kliigiinii gi::isteren fiil ve san'at1 ve i::iliirnden sonra dirilrnenin rni~al 
ve delilleridir. 

ccCelalim hakkl i~in biz bunu insanlar arasmda evirip ~evirmekte-
yiz.,, 
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( OJ _ra:jl ) , bir §eyi tagyir ederek tiirlu §ekillere koymakt1r ki evi
rip ~evirmek de odur. Bu ( ol:; ~ ) zamiri neye raci' ve tasrif olunamn 
ne oldugu hakkmda bir ka~ vecih, soylenmi~tir. Baz1s1 yagmur, rtizgar, 
bulut vesair zikredilenler demi§, bazllan da bu kavli , yani ruzgar gon
derip yagmur indirmek sozunu Kur'an'da tekrar tekrar zikrettik mana
Sill! vermi§ ise de en zahiri, cumhurun dedigi gibi suya raci ' olmas1d1r. 
Suyun insanlar arasmda evirilip ~evirilmesi ise uzerinde icra edilen fi
ili ve kavli tasarruflard1r. Muhtelif mevsimlerde, muhtelif mevki'lerde 
muhtelif surette yagar,_ muhtelif mevki 'lere taksim olunur, muhtelif §e
killere girer, donar buz olur, kurur buhar olur, bulut olur, tekrar yag
mur veya kar veya dolu halinde yagdlnllr, ac1lamr tatlllamr, he~ bun
lar fiilen ilahi evirip ~evirme oldugu gibi bu suretle Kur'an'm mutead
did yerlerinde bunun ihtan ve Kur'an'm o suya te§bihi de kavlen ilahi 
evirip ~evirmedir. Bir su maddesi, su mevzuu uzerindeki kavli ve fiili 
buttin bu tasrifler ((o insanlar tezekkur etsinler» dii§tiniib ibret alsm
lar, ba§lang1c1 ve sonu anlasmlar; Rablarma §iikretsinler diyedir. «Bo,yle 
iken o insanlann ekserisi dayatmakta , nankorlukten otesine yana§ma
maktadu.» Bunca kafirlere kar§I «Eger dilese idik her koyde inzar ya
pacak -o kafirlere azab1 haber verecek- bir Peygamber gonderirdik.>> 
Bu §arth onerme §art mefhlimu ile, §Oyle bir istisnai klyas te§kil ediyor: 
lAkin gondermedik, demek ki oyle dilemedik, yalmz seni gonderdik. Su
renin ba§mda ferman buyuruld .Jgu uzere buttin alemlere nezir klldlk. 
((0 halde kafirlere itaat eyleme de bu Furkan ile onlara kar§l mucahede 
et buyiik bir mucahede.» Her kasabada bir peygamber gonderildigi tak
dirde 0 peygamberlerin hepsinin yapacagl mucahedeye muadil bir mu
cahede elbette buyiik bir miicahededir. Bir buytik cihadd1r. Bu Sfue, 
mekki oldugu i~in heniiz ~1tal emri verilmezden evvel olan bu buytik 
cihad emri her mucahedenin ba§l olan bir mucahededir. Dti§tinmeli ki 
bu ne buyuk emirdir. Buna me'mur olan peygamberip elinde Kur'an'dan 
ba§ka bir silah yok iken 0 kelamullah mu 'cizesi 0 buytik cmaru yapma
ya kafi geliyor ve Mekke 'den b~layan bu cihad buttin cihana yay1hyor. 
Bu emri miiteakib §U ayet bakm1z ne biiyiik te'minatt1r: 

((Yine O'dur 0 ki iki deryay1 birbirine salmi§trr, §U tatlldrr hararet 
sondurur.>> Nil ve Furat gibi ki iman ehli de ooyledir. «.;lu tuzludur aci
diT.>> f$ap ve Uman gibi, kafirler de boyledir. ((Aralanna da bir berzah 
koymU§tur. >> 

( cj,r.ll ) iki §ey arasmdaki engel, iki deniz arasmdaki dil «Ve bir 
h1cr-i mahcurn yani bir nefret ve z1ddlyyet, bir· belirli hudud ~izmi§tir 
ki birbirlerine davranma yasak derler dururlar. Boyle tath ile tuzlu
nun birbirine kan§mayarak ruemde kar§I kar§Iya yer alml§ olmalan 
miicerred Allah Teala'nm vaz u himayesinin eseridir. Buradan Allah'm 
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bilhassa insan lulkati iizerinde tecelli eden kudretinin delillerine ge~i
lerek buyuruluyor ki: <<Hem O'dur 0 ki sudan bir be§er yaratt1.» Yal
mz luzla atan su, degersiz bir su denilen insan nutfesinden degil, hi~ 
insan tohumu yok iken alelumum hayatm mell§ei olan ve semadan in
dirildigi zikredilen «Ve her §eyi sudan canh klld1k» buyurulan sudan 
yaratt1 da «Onu bir neseb klldi bir de slh1r.» Yani soy sop olmak iizere 
iki tiire aym:h: Erkek ve di§i. Bu suretle insanlara bir hususiyyet verdi 

Burada tekamiil kanununun muhtelif safhalari veciz bir surette 
irae ol·unarak arz ettigi rububiyyet delilleri ne giizel gosteril~tir. 

1 - Biitiin cisimler alemini temsil eden bir golge. 

2 - Buna verilen hareket ve siikftndan husule getirilen goriintii 
ve degi§imler. 

3 - Bu meyanda bir su indiriminden husule getirilen hayat. 

4 - Aym zemin iizerinde onun ~e§itlilikleri (varyeteleri) . 

5 - Ondan bilhassa bir tiiriin yaratlll§L 

6 - Be§erin ~e§itli tiirden ol~u ki hep bunlar, alemin yaratlldlg1 

altl giin gibi tekamiil mertebelerinin en biiyiik hadleridir. Ve her birin
den Hrulk Teala'mn kudreti daha ziyade kemal ile tecelli eylem~tir. 
«Rabbm ~ok kudretli bulunuyor. » Ne garibdir ki zamamrmzda bir ~ok
lan tek&.miiliin bu mertebelerini goriiyorlar da bundan Hallk'm kudret 
ve rububiyyetini anlayacak yerde inkara vas1ta k1lmak istiyorlar. Bir 
ku.rbagamn maymun oldugunu ve maymundan bir insan dogdugunu 
iddia ediyorlar. (Elmallll, Hak Dini Kur'an Dili, V, 3594-3602). 

------oO·o----------

48 - Ve O'dur n1zgarlan rahmetinin oniinde miijdeci 
gonderen. V e Biz, gokten tertemiz bir su indirdik. 

49 - Ki onunla olii bir ~ehti canland1rahm ve yaratti
gimiz nice hayvan ve insanlan sulayahm. 
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50 - Andolsun kj th1~iim1p ibret als1nlar diye onu ara
lannda evirip 9evirmekteyiz. Buna ragmen insanlann vo
gu nankorliikte direnmi~lerdir. 

Bu da Allah Teala 'nm tam kudreti ve ytice htiktimranhgmdandu·. 
Allah Teala, pe§inden bulutlarm geli§ini miijdeleyici olarak rtizgarlan 
gonderir. Rtizgarlarm mtisahhar ktlmma §ekillerine gore ~e§itleri var
dlr. Onlardan kimisi bulutlan harekete gec;irir, kimisi bulutlan t~1r, ki
misi bulutlan surer, kirnisi bulutlann oniinden yagmur i~in mtijded 
olur, kimisi bundan once yerytiziinti siipiirtir, onlardan kimisi de yag
mur yagdll'!IlaSl i~in bulutlan a§tlar. Bu sebepledir ki: <•Ve Biz, gokten 
tertemiz bir su indirdik.» buyuruluyor. ( ... ) ibn Ebu Hatim der ki: Bi
ze babamm ... Sabit el-Mtinani'den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: 
Yagmurlu bir gtinde Basra sokaklan pisken Ebu Aliye ile beraber (Bas
ra'ya) girdim. Ebu Aliye namaz k1ld1. Ben ona, namaz ktldtgl yerin te
miz olup olmadigmt sordum da: «Ve Biz, gokten terterniz bir su indir
dfk.,, ayetini okuyup: Onun temizligi yagmurdur, dedi. Yine ibn Ebu 
Hartim'in babast kanahyla ... Said ibn Mtiseyyeb'den rivayetine gore; o, 
«Ve Biz, gokten tertemiz bir su indirdik.» ayeti hakkmda: Onu hi~ bir 
§eY pisletemez, kirletemez, demi§tir. Ebu Said'den rivayete gore; o, §Oy
le a.nlatlyor: Ey Allah'm el~isi, Buzaa kuyusundan abdest alalrm nn? de
nilrni§ti. Buzaa kuyusu, ~ukur bir yerde oldugu i~in sel sularmm pis 
§eyleri ve kopek le§lerini siirtikledigi bir kuyu idi. ~oyle buyurdu: ~tip
hesiz su temizleyicidir, onu hi~ bir §ey kirletmez. Hadisi ~a.fii, Ahmed 
-ki imam Ahmed Sahih oldugunu sayler- Ebu Davud, Tirmizi -ki 
hadisin hasen oldugunu soylemi§tir- ve Nesei rivayet etrni§lerdir. 

ibn Ebu HMim der ki: Bize babannn ... Seyyar'dan onun da Halid 
ibn Yezid'den rivayetine gore; o, Abdtilmelik ibn Mervan'm yanmda 
iken sudan bahsedilm~ de Halid ibn Yezid §Oyle derni§: Gokten olan 
(yagmur) ondandrr. Ondan bir klsmi da vardl.r ki bulutlar onunla de
nizi sularlar, §i.m§ek ve ytldlnm onu tatlandlnr. Bir de denizden olaru 
vardrr ki bununla bitki bitmez. Bitki, ancak suyun gokten olaruyla (yag
murla) meydana gelir. ikrime'den rivayete gore §Oyle demi§tir: Allah 
Teala'nm gokten indirm~ oldugu hi~ bir damla yoktur ki, onunla yer
ytiziinde bir ot veya denizde bir inci bitirmi1} olmasm. Bir b~kas1 da; 
karada bugday, denizde inci, diye tamamlar. 

«Ki onunla (uzun zaman yagmur bekle~; tizerinde ne ot ne de 
benzeri bir ~ey olmayan) olti bir §ehri canlanrura:Iun.,, Boyle bir 
yere yagmur geldiginde canlantr, tepeleri c;e§itli c;ic;ekler ve renklerle 
bezenir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurulur: «Ama Biz 
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.ona su indirdigimiz zaman harekete ge~er, kabanr ve her ~e§it guzel 
bitkiden ~ift ~ift yeti§tirir.>> (Haec, 5). 

«Ve yaratt1~m.IZ nice hayvanlan ve insanlan sulayallm.» Dort ayak
h hayvanlarmm sulanmas1 ile, ekinleri ve meyveleri i~in ona son dere
cede muhta~ olan insanlarm ic;:mesi ic;:in. Nitekim b~ka ayet-i kerime'
lerde §Oyle buyurulur: «insanlar iimitlerini kestikten sonra yagmuru 
in:dirrn.ekte ve rahmetini yaymakta olan O'dur. Ovillmeye la.y1k 
olan dost O'dur 0.>> (~urn, 28), «Allah'm rahmetinin belirtilerine bir 

. baksana. Toprag1, oldtikten sonra nas1l diriltiyor? I§te o. butiin oHileri 
de muhakkak diriltecek. 0, her §eye kadirdir.» (Rftm, 50). 

<<Andolsun ki dfi~iinup ibret alsmlar diye onu aralarmda evirip ~e
virmekteyiz.» Bir yere yagdlnp b~ka bir yere yagdumamakta.yiz. Biz 
bulutlan siireriz de bir yere ugrar, fakat oraya bir damla su bile indir
meden b~ka bir yere gec;:er. ~iiphesiz ki en yiice huccet ve kesin hikmet 
Allah'md1r. ibn Mes'ud ve ibn Abbas: Bir sene yagmur bak1mmdan di
ger seneden daha fazla degildir. Fakat Allah Teala, ya.,crmuru diledigi 
§ekilde evirip c;:evirmektedir, deyip sonra: «Andolsun ki d~unup ibret 
alsmlar diye onu aralarmda evirip c;:evirmekteyiz. Buna ragmen insan
larm c;:ogu nankorlfikte direnmi§lerdir.» ayetini okumU§lardir. Yani Al
lah'm olfi yeryiizfinu diriltmesine bakarak, O'nun olilleri ve ufalanrm§ 
kemikleri diriltmeye kadir oldugunu anlasmlar. Veya bir kimseden yag
mur allkonulmmjsa, bunun kendisine i§lemi.§ oldugu bir giinMltan dola
Yl geldigini anlasm ve boylece i<;inde bulundugu durumdan s1ynlsm. 
Gufre'nin kolesi Orner anlatlyor: Cibrll (a.s.), cenazelerin konuldugu 
yerdeydi. Hz. Peygamber (s.a.) ana: Ey Cibrll, bulutlarm durumunu bil
mek istiyorum, dedi. Cibril: Ey Allah'm peygamberi, i.§te ~u, bulutlarm 
melegidir, ona sor, dedi de, bunun iizerine (bulutlarla gorevli rnelek) 
§6yle kon~tu: Filan filan filkeyi §U ~u kadar yagmurla sula, diye mu
hfirlii ve yaZih emirler bize gelir. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir 
ki bu, mursel bir hadistir. 

ikrime'nin soyledigine gore, «Buna ragmen ¢sanlarm c;:ogu nan
korlfikte direnmi§lerdir.» ayetinde: Bize filan ve filan yildiZm batmas1 
ve kaf§Ihgmm dogmas1 ile yagmur yagdmld1, diyenler kasdedilmekte
dir. ikrime'nin bu ac;:Iklamasl, Miislim'in Sahih'inde tahrlc olunan sa
hih bir hadiste de gec;:mektedir. Allah Rasftlti (s.a.)nden rivayetle tab
ric olunan bu hadiste Allah Rasulu (s.a.), geceleyinyagan bir yagmurun 
p~inden ashabma: Rabbm1zm ne buyurdugunu biliyor musunuz? diye 
sorm'll§tu. Onlar: Allah ve Rasulii en iyi bilendir, ded.iler. Allah Rasulii 

Tefsir, C: XI; F . 378 
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§Oyle buyurdu: Allah Teala buyurdu ki : Kullanmdan bir klsnu. Bana 
iman edici, bir klsm1 da kafir olarak sabahladl. Allah'm lutfu ve rah
meti ile bize yagmur yagdlnldl, diyenler Bana inanmi~, Yildlz1 inkar 
et~tir. Bize filan filan y1ldlzm batmas1 ve kar§1hg1 (olan b~ka bir 
y1ldizm) dogmas1 ile yagmllil' yagdmld1, diyenler ise Beni inkar etmi§, 
ylld1za inanrm§tlr. 

~~'/, / >• ~"" ,.. ,/; ~~.., .,.~('.,-.::('!.',. 
~ ~ \~~~~~~; ~~,~~ ~Lr~pJ~~~\:!})) 

'\." .. ' / ,. (.' ' • 0 / "" ) ""(: ~r.)~l (',-<J-.) ~,~~~~(·:j~~ ~;~\.\~~]~j 
,.J :.v: ... J-'1':'" c. ~ "J v . , .. , e , .. 

®~~~~s\Sjt;;.,~~;~~~~~u\S[~~'~j®C~ 
51 - Dileseydik her kasabaya bir uyanc1 gonderirdik. 
52- Oyleyse sen, kafirlere uyma ve onlara kar~1 olan

ca giiciinle dhad et. 

53 - Ve O'dur, iki denizi sahp katan. Su tath ve susuz
lugu giderici, bu ise tuzlu ve ac1d1r. ikisinin aras1na bir 
engel ve a~1lamayan bir s1nrr koymu~tur. 

54 - O'dur insan1 sudan yaratarak ona soy-sop veren. 
Ve Rabb1n her ~eye kadirdir. 

Allah Teala buyurur ki : (( Dileseydik her kasabaya (onlan Allah'a 
«;agiTacak) bir uyanc1 gonderirdik. (Fakat ey Muhammed, butiin yeryu
zu halkma peygamber olarak gonderilmeyi sana has klld1k ve sana, bu 
Kur'an'1 insanlara ul~t1rmam emrettik.) » «BU Kur'an; bana sizi de, 
ul~tl~ kimseleri de uyarmam i«;in vahyolundu.» (En 'am, 19), ((Her
hangi bir giirUh onu inkar ederse ; onun varacag1 yer ate§tir.» (Hu.d, 17), 
«~ehirlerin anas1 ile «;evresindekileri uyarasm diye sana indirdigimiz 
~te bu kitab miibarektir.» (En'am, 93) , ((De ki : Ey insanlar; ben ger
«;ekten All8ih'm hepiniz i\!in gonderdigi peygamberiyim.» (A'raf, 158). 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerindeki bir hadiste: Ben, klrm1Z1 ve siyah 
(derililere) gonderildim, buyrulm~tur. Yine Buhari ve Muslim'in Sa
hih'lerindeki bir hadiste §oyle buyrulur: (Benden once) peygamber sa
dece kendi kavmine gonderildi. Ben ise butiin insanlara gonderildim. Bu 
sebepledir ki Allah Teala: ((Oyleyse sen, kafirlere uyma ve onlara kar~1 
(bu Kur'an'la) olanca guciinle cihact et. >> Q.uyurmU§tur. Burada cihactm 
Kur'an'la yapllacag1 ~1klamas1; ibn Abbas'md1r. Nitekim Allah Teala 
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b~ka bir ayet-i kerime'de: «Ey peygamber; kafirler ve miinaflklar ile 
cihad et ve onlara kar§l ~etin ob (Tevbe, 73) buyurmu§tur. 

<eVe O'dur, iki denizi sallp katam, §U tatll ve susuzlugu .giderici, bu 
ise tuzlu ve acidir.» Biri tatll, digeri tuzlu iki suyu yaratan O'dur. Tatll 
olam; nehirler, kaynaklar ve kuyular gibi sulardlr. Suyu tatll ve serin
letici olan denizden maksad budur. A~1klama ibn Cfu"eyc'in olup, ibn 
Cerir bu a~1klamay1 tercih eder. ~uphesiz vakia da budur. Zira suyu tat
h ve serinletici ve sakin olan bir deniz mevcud degildir. Allah Teala, ni
metlerine §iikretsinler diye kullarma mevcud ve vaki' olanla tenbihte 
bulunm~tur. Tath olan deniz, insanlar arasmda akan sulard1r ki Allah 
Teala bunlar1 ihtiya~larma, kendilerine ve arazilerine yetecek Ol~ude 
her yerde kaynaklar ve nehirler halinde muhta~ olduklarmdan dolay1 
yaratlklan arasmda dagitffil§tir. 

«Ve O'dur, iki denizi sallp katan. ~u tatll ve susuzlugu giderici, bu 
ise tuzlu ve ac1d1r.» buyurur. Bunun suyu ac1 ve tuzlu olup kolay i~il
mez. Bunlar dogu ve bat1larda bilinmekte olan Okyanus (Atlas Okyanu
su) ile buna bagll olan Cebelitank bogaz1, Kalzem denizi, Yemen deni
zi, Basra denizi, iran denizi, <;in ve Hind denizi, Rftm denizi, Hazar de
nizi ve durgun olup akmayan fakat §iddetli ruzgarda ve ki§m dalgala
nan denizlerdir. Bunlardan baz1larmda med ve cezir (gel-git olay1) var
dlr. Her aym ba.:~mda med ve ~rna olur. Ay eksilmeye ba.§lad1gmda ~e
kilir ve nihayet en uzak yerine doner. Diger aym hilali dogdugu zaman 
yeniden ondordiincii geceye kadar med ba.§lar, soma yine eksilir. Allah 
Teala -ki tam kudret O'nundur- nm adeti bu konuda boyledir. Allah 
Teala bu durgun denizleri, suyu tuzlu olarak yaratmi§tir ki onlar sebe
biyle hava kokU§up varhklar bununla bozulmasm ve yeryiizu olen can
lllar sebebiyle koku§masm. Suyu tuzlu oldugu i~in oralann havas1 sih
hatli, oliileri ise temizdir. Bu sebe:ple Allah Rasulii (s.a.) ne deniz suyu 
sorulup: Onunla abdest alabm nn? denilmi§ 0 da: Onun suyu temizle
yici, oliisii helaldir, buyur~U§tu. Hadisi imam Malik, imam ~afii, imam 
Ahmed ve Si.inen sahipleri ceyyid bir isnad.la rivayet etmi§lerdir. 

ikisinin (tath ve tuzlu clan denizlerin) arasma (kan§malanm on
leyen) bir engel ve a!}Ilmayan bir (kara par~asm1) sm1r olarak, birinin 
digerine ula§masml engelleyici olarak koymu§tUT.» Nitekim ba§ka ayet-i 
kerime'lerde §Oyle buyuruluyor: «iki denizi birbirine kavU§mak iizere 
sahvermi§tir. Aralarmda bir engel vardlr, birbirinin smmm a§amazlar. 
Rabbm1zm nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz?» (Rahman, 
19-21), «Yoksa yeri yaratlklann oturmas1na elveri§li k1lan ve aralann
da lrmaklar akltan, yeryiiziine sabit daglar yerle§tiren ve iki denizin 
arasma bir engel koyan rm? Allah 'm yanmda ba.§ka bir ilah nn? Hay1r 
onlarm ~ogu bilmezler.)) (Neml. 61). 
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«O'dur insam sudan yaratarak ona soy- sop vereno Ve Rabbm, 
her §eye kadirdiro» insam gii~siiz bir nutfeden yarat~. onu diizeltip, 
dogrultup tesviye etmi§, erkek veya di§i olarak diledigi §ekilde yaratl-
11§1 miikemmel kllmi§tlio» <cO'dur O'na soy-'Sop vereno» 0 , ba§langi~ta 
nisbeti belli bir ~ocukturo Sonra onun i~in h1srmlar, akrabfl.lar oluro i.~te 
biitiin bunlar az1c1k bir sudand1ro Bu sebeple Allah Teala: «Ve Rabbm, 
her §eye kadirdiro» buyurmu§turo 

55 - Allah'1 b1rak1p kendilerine fayda veya zarar vere
meyen 11eylere ibadet ederlero Kafir, Rabb1na kar111 duran1n 
yardlmcisidlr 0 

56 - Biz, seni sadece bir miijdeci ve uyar1c1 olarak gon
derdik. 

57 - De ki: Buna kar111hk ben sizden bir iicret degil, 
sadece RalJbrma dogru bir yol tutmak isteyen kimseler ol
IDfilllZl istiyorumo 

58 - Sen, asla olmeyen ve daima diri alan' a tevekkiil 
et ve O'nu hamd ile tesbih eto Kullann1n giinahlanndan 
haberdar olara!k kendisi yetero 

59 - Gokleri, yeri ve ikisinin aras1ndakileri alb giinde 
yaratan, sonra da ar11'a hiikmeden ~ahman'd1ro Bunu ha
berdar olana sor 0 
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60 - Onlwa: Rahman' a secde edin, denildigi Z'am,an: 
Rahman da nedir? Senin bize emredegeldigine mi secde 
edecegiz? derler. Ve bu, onlann nefretini arttlnr. 

Allah'• BuaJnp B~ka ~ylere .Tapanlar 

Allah Tea.la, Allah'm dl§mda hi~ bir fayda ve zarar veremeyen put;.. 
lara kendilerini buna sevk eden bir delil, ona gotiiren bir hiiccet ol
makslZln, aksine miicerred kendi gorii§leri, arzulan ve hevalan ile ta
pmmalarmda mii§riklerin bilgisizliklerini haber veriyor. Onlar bu put
lara dost olmakta, onlarm yolunda sava§makta ve onlar hususunda Allah 
ve Rasilliine dii§manllk etmektedirler. Bu sebepledir ki: «Kruir Rabbl
na kar§l durruun yardimcisldlr. (Allah'm taraftarlarma kar§I, §eytarun 
yoluna yardrmc1d1r. Halbuki galib olanlar, ancak Allah'm taraftarlan
dlr.) » buyurmaktadlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyru
lur: «Kendilerine yardlmlan dokunur diye Allah'tan ba§ka ilahlar edin
diler. Onlar kendilerine yardlm edemezler. Sactece kendileri onlar i~in 
haz1rla~ askerlerdir. » (Ya-Sin , 74-75) . Onlarm, Allah'm ~mda edin
:mi§ olduklan tannlan kendilerine yardlma malik degildir. Bu bilgisiz
ler ise, putlan i~in yarduna hazrr ordulard1r, onlar i~in sa.va§Ir ve onla
rm sahasm1 korurlar. Fakat en giizel netice ve yardrm hem diinyada, 
hem de B.hirette Allah ve Rasuliiniindiir. Miicahid, «Kafir, Rabb1na kar
§I durarun yardlmclSidlr.» ayetinde der ki: Allah'a isyan olan konular,.. 
da §eytana destek yardimCI olur. Said ibn Ciibeyr de, «Kafir Rabbma 
kar§I duranm yardimCISldlr. » ayetinde §Oyle buyruldugunu sayler: Dii§
manhk ve §irkle Rabbma kar§I, §eytamn yardrmcisldrr. Zeyd ibn Eslem 
ise, ayetteki ( i ~ ) kelimesini; Rabbma kaf§l durarun dostudur, an
laffilna alrru§trr. 

Allah Teala, Rasulii (s.a.) ne hitaben §Oyle buyurur: «Biz seni, sa
dece bir mii.jdeci ve uyanc1 olarak gonderdik.» Allah'a itaat eden inii'
minlere cenneti miijdeleyici, Allah 'm emirlerine muhalefet eden kafir
lere de §iddetli bir azab ile uyanc1 olarak gonderdik. «De ki: Buna (teb
ligtme ve bu uyar1ma) kar§Illk ben siz(in mallanmz)den herhangi bir 
iicret istemiyorum. Bunu sactece Allah'm nzasm1 dileyerek yap1yorum. 
Bir de Rabb1ma dogru (benim getirdiklerime uyacak) bir yol tutmak 
isteyen ~imseler olmamz1 istiyorum.» 

«Sen, asla olmeyen ve daima diri olan'a tevekkiil et.» Biitiin ~lerin
de diri olan, asia olmeyen Allah'a giiven. «0; ilktir, Sondur, ZMllr'dir, 
Batmdlr, her ~eyi bilendir. (Hadid, 3), Ebedi olan Baki'dir. Diridir, Kay
yllmdur, her §eyin Rabbi ve hiikiimdand1r. O'nu az1gm ve s1gmacak ye~ 
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rin kll. O'dur kendisine giivenilecek ve s1gm1lacak. ~iiphesiz 0 sana ye
ter. Sana yardlm edicidir, seni destekleyici ve muz.affer kll1c1d1r. Nite
kim Allah Teala ba..§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurmaktadlr: «EY 
peygamber; Rabbmdan sana indirileni teblig et. Eger yapmaz.san; O'nun 
el~iligini yapmaml§o olursun. Allah; seni insanlardan korur.» (Maide, 
67). ibn Ebu Hatim'in Ebu Ziir'a kanallyla . .. ~ehr ibn Hav§oeb'den ri
vayetinde o, §Oyle anlatlyor: Selman, Allah Rasulii (s.a.)ne Medine so
kaklanndan birisinde rast1ay1p secde etmi§ti. Allah Rasillii §Oyle bu
yurdu: Ey Setrnan, bana secde etme, oliimsiiz, diri olan Allah'a secde 
et. Bu miirsel, hasen bir hadistir. 

Allah Teala, «Ve O'nu hamd ile tesbih et. (O'na hamd etmenle tes
bihini birlikte ya:!).) » buyurur ki ; Allah Rasulii (s.a .), (duasmda) §Oyle 
dermi§: Alla.h'1m, Rabb1nnz, Seni tesbih eder ve Sana hamd ederiz. Bru
rada Allah Rasuliine, ibactetle tevekkiilii sadece Allah'a has kllmas1 em
rolunmaktadir. Nitekim ba..§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyrrulur: «DO
gunun ve batmm Rabb1d1r. O'ndan ba..§ka ilah yoktur. Oyleyse O'nu ve
kil edin.» (Miizemmil, 9) , ((Oyleyse O'na ibactet et ve O'na tevekkiil et.:. 
(Hud, 123), (tDe ki : 0, Rabma.n'd1r. Biz O'na inand1k ve O'na dayan1p 
giivendik. » (Miilk, 29) . 

Kendisine hi~ bir gizlinin gizli kalmadlg1, z.erre ag1rhg-J hi~bir §e
yin O'na gizli olmad1g1 tam ilmi sebebiyle kullannm giinahlanndan ha
berdar olarak kendisi yeter. (tGokleri, yeri ve ikisinin arasmdakileri alti 
giinde yaratan, (6liimsiiz, Diri olan Allah'tlr. 0, her §eyi yaratan, her 
§eyin Rabbi ve hiikiimdandlr. Kudreti ve hiikiimra.nhg1 ile yiikseklik ve 
geni§liginde yedi kat gi:igii , al~akllg,. ve kesateti ile yedi kat yeryiiziinii 
alt1 giinde yaratan), sonra da Ar§'a hiikmeden, (i§leri idare edip ger~ege 
hiikmeden, hiikmedenlerin en hay1rhs1 olan) Rahman'dlr.>> 

(tSonra da Ar§'a hiikmeden Rahman'drr. Bunu haberdar olana sor.» 
Onu bilen ve ondan haberdar olandan bilgi edin ,ona uy. Gayet iyi bi
linir ki Allah'I, Allah'm kulu ve Rasulii olan Muhammed'den daha iyi 
bilen ve ondan daha iyi haber verebilecek hi~ kimse yoktur. Allah'm sa
latl ve selam1; kesin olarak diinyada ve a.hirette Ademoglu'nun efendisi 
olan, kendi heva ve hevesi ile konu§mayan, konU§tugu ancak kendisine 
vahyedilen vahiyden ibaret olan Muhammed'in iizerine olsun. Onun 
soyledigi ancak gerc;ektir. Onun haber verdigi mutlaka. dogrudur. tn
sanlar bir konuda c;eki§tiklerinde c;eki~melerin kendisine iletilmesi ve 
dondiiriilmesi vacib olan hiikiim verici, en saglam imam O'dur. Onun 
sozlerine ve fiillerine uyan ger~ektir. Onun soz ve fiillerine uymayan 
ise, kim olursa olsun soyleyenine ve yapanma geri dondiiriilm~tiir. Al
lah Teala §6yle buyurur: (tEger bir §eyde c;eki§irseniz onun hallini Al
lah'a ve Rasuliine b1rakm.» (Nisa, 59), ttihtilafa dii§tiigiiniiz her'hangi 
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bir §eyde hiiki.im vermek Allah'a mahsfutur.» (~lira, 10), «Rabbmm s0-
zii; dogruluk ve adalet yoniinden tam kemalindedir.» (En'am, 115). Rab
bmm kelimeleri dogru, emir ve yasaklarmda mutlak adalettir. Bu se
beple o: «Bunu, haberdar olana sor.>> buyurmu§tur. Miicahid, «Bunu, 
haberdar olana sor.» ayetinde: Sana ne haber vermi§sem o, mutl8.ka sa
na haber verdigim gibidir, buyruldugunu sayler. ibn Ciireyc de bOyle 
soyler. ~imr ibn Atiyye de, «Bunu haberdar olana sor.» ayeti hakkmda: 
!~te §U Kur'an, ondan haberdardrr, der. 

Allah Teala, Allah'm di§mda putlara ve O'na. denk gordiiklerine 
secde eden m~rikleri reddederek buyurur ki: «Onlara: Rahman'a sec
de edin, denildigi zaman: Rahman da nedir? Biz Rahman'1 bilmeyiz, 
derler.» Onlar Allah'm Rahman ad1yla adlandlnlmasm1 inkar ederler
di. Nitekim Hudeybiye giinii Hz. Peygamber (s.a.) katibe: «Rahman ve 
Rahim olan Allah'm adlyla ba§lanm. » yaz, buyurdugunda; onlar bunu 
kabul etmeyerek: Biz ne Rahmim'1 ne de Rahim'i bilmeyiz. Fakat daha 
once yazdlgm gibi «Bismike Allahiimme» §eklinde yaz, demi§lerdi. Bu 
sebeple Allah Teala: «De ki : ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Han
gisini derseniz deyin, en giizel isimler O'nun ic;:indir.» (isra, 110) a.yeti
ni indirmi§tir. 0 Allab'tlr. 0 Rahman'dlr. Bu ayet-i kerime'de ise §Oyle 
buyurmaktadrr: «Onlara: Rahman'a secde edin, denildigi zaman; Rah
man da nedir? Biz ( onu bilmez ve kabul de etmeyiz. Miicerred senin 
50ziinle) senin emredegeldigine mi secde edecegiz? derler. Ve bu, onla
rm nefretini artlnr.» Mii'minlere gelince; onlar, Rahman ve Rahim olan 
Allah'a ibadet eder, uhlhiyete sactece O'nu lay1k goriip O'na secde eder
ler. Alimler, Furkan suresindeki bu secde s1rasmda hem okuyana ve hem 
de i§itene secdenin me§ru' oldugunda ittifak etmi§lerdir. Nitekim bu, 
yerinde anlatllmi§tlr. En dogrusunu Allah bilir. 

61- Gokte bun;lar vareden, orada bir 9erag ve aydln
latan ayl vareden ne yiicedir. 

62 - ibret almak veya ~iikretmek isteyen kimseler i·9in, 
gece ile .giindiizii birbiri ard1nca ,getiren O'dur. 

Gokteki Bu~lar 

Allah Teala burada zatlm yiiceltip gokte bur<;lar yaratmasmdaki 
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----------------------------------------------------
ihsam ii.zere zatrm ta'zim etmektedir. Gokte yaratrm~ old!ugu bur~lar; 
Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ebu Salih, Hasan ve Katade'nin soyledigine 
gore, biiyiik yildizlardrr. Bunlarm gokte koruyucular i~in (haz1rlanrm~) 
kO§k.ler oldugu da soyle~tir. Bu a~1klama Hz. Ali, ibn Abbas, Mu
hammed .ibn Ka'b, ibrahim en-Nehai, Siileyman ibn Mihran el-A'me§'
den rivayet edilmektedir. Ebu Salih'ten gelen riva.yetlerden birisi de 
ooyledir. Kuvvetli olan gorii§ ise birincisidir. Ancak u.zak bir ihtimal 
olarak biiyiik ylldlzlarm, gokteki koruyuculann k~kleri olmas1 da ih
timAl dahilindedi~. Bu durumda iki gorii~ aym noktada birle~~ Qlu
yor. Nitekim ba§ka bir aye~i kerlme'de: «Andolsun ki Biz, yere en ya
km g<>oou kanrullerle donattlk. Onlarla ~eytanlann ta§lanmasim sagla
dlk.» (Millk, 5) buyurulurken, burada da: «Gokte bur~lar var eden, ora
da (varhklar i~inde) bir ~erag (mesabesinde olan, l§Ik sac;an giin~i) ve 
aydmlatan ay1 var eden Allah ne yiicedir.» buyurmu~tur. Ba§ka bir 
aye~i kerime'de de: «Plnl pml parlayan bir kandil a&tlk.» (Neb'e, 13) 
buyrulmaktadir. 

•tAydmlatan ba§ka bir mir, bR§ka bir c;e§it l§Ik sac;;an parlak ay1 
vareden Allah yiicelerin yiicesidir ... » BR§ka bir ayet-i kerime'de: «Gii
n~i eyk, ay1 m1r yapan O'dur.» (Yunus, 5) buyurulurken Hz. NUh (a.s.) 
un kavmine ~oyle dedigi haber verilir: <<Gormediniz mi Allah'm gogu 
yedi kat olarak nas1l yaratt1g1m? Aralannda aya aydmhk ver~, gii
ne§i de bir kandil yapm~t1r. >> (NUh, 15-16). 

«Gece ile giindiizii birbiri ardmca getiren O'dur. » Biri digerinin he
rnen pe§inden gelir, hi~ ara vermezler. Biri gidince digeri gelir, biri ge
lince digeri gider_ Nitekim §6yle buyruluyor: «Devamh olarak yoriinge
lerinde yiiriiy~n giine§i ve ay1 size miisahhar klld1. Geceyi ve giindiizii de 
size tahsis etti.» (ibrahim, 33) , «Giindiizii; durmadan kovalayan gece 
ile bii.riir. Giine§ ,ay ve ylldizlar O'nun emri ile miisahhar klhnml§lar
drr. » (A'raf, 54) , «Giine§e aya ula§mak dii~mez. Gece de, giindiizii ge
c;;ecek degildir. Her birisi bir yoriingede yiizerler.>> (Ya-Sin, 40). 

' 
«ibret almak veya §iikretmek isteyen kimseler ic;in ... » onlann bir

birleri pe§inden gelir kllmmalan kullarmm O'na ibadet edecekleri va: 
kitleri belirtmek ic;indir. Kim gccenin amelini kac;1nrsa, bunu giindiiz 
telafi eder. Giindiiz amelini kac;1ran ise bunu gece telafi eder. Sahih bir 
hadiste ~oyle buyrulur: ~iiphesiz Allah Teala giindiiziin giina.hkarlarl
nm tevbe etmeleri ic;in geceleyin, gecenin giinahkarlarmm tevbe etme
si ic;;in de .giindii:ziin elierini yayar, ac;ar. Ebu Davud et-Tayalisi der ki: 
Bize Ebu Hurre 'nin Hasan 'dan rivayetine gore (bir giin) Hz. Orner ibn 
Hattab ku§luk namazm1 uza.trm§ da kendisine: Bugiin daha. once yap
marugm bir §eyi yaptm deni~i§. 0 : Benim duamdan bir klsrm kalml§
tl, onu tamamlamak ·veya kaza etmek istedim deyip, «Gece lie giindii-
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zU. birbiri ardmca getiren O'dur.» ayetini okumll§. Ali ibn Ebu Talha'
nm ibn Abbas'tan rivayetine gore, «Gece ile giindiizii birbiri ardmca 
getiren O'dur.» ayetinde §6yle buyruluyor: Kim geceleyin yapagelmekte 
oldugu bir ameli kac;mrsa bunu giindiiztin, gtindtiztin yapageldigi bir 
ameli kac;mrsa geceleyin telafi eder. ikrime, Said ibn Cubeyr ve Hasan 
da bOyle soylemi§tir. Mticahid ve Katade, ayetteki ( A;b:. ) kelimesini 
§Oyle anllyorlar: Birisi siyahhg1, digeri ise beyazll~ ile birbirinden fark
lldlr. 

----- t Z A HI ---- -

Burc;lar, gokyuziinu susleyen ve bizden c;ok uzak mesatelerde bu
lunmalarma Ifuo1Trnen degi§mez. §ekiller ic;erisinde goriinen y1ld1z kfune
lerinden meydana gelmi§ bir gelenk gibidir. Diinyamiz bu c;elengin onun
den y1lda bir defa gec;er. Eskiler burc;lardan ~e§itli anlamlar ~1karmaya 
~all§ffil§lar ve onlara degi§ik §ekiller ~izmi§lerdir. Her burcun ayn bir 
hikayesi ve degi§ik bir efsanesi vard1r. Zodyak taklm y1ld1zlan denen 
bu takrm y1ldlzlar gok kiiresinde gok ekvatoru ile 23.5 derecelik a~1 ya
pan bir c;emberin iki yanmda, bir kll§ak te§kil edecek §ekilde bulunur
lar. 360 derecelik ku§ak iizerinde e~it arallklarla serpi§tirilmi~ 12 y1ld1z 
takurud1r. Ve her tak1m y1ldlz 30 derecelik bir ku§ak par~asm1 doldurur. 

Astronomik olarak ilkbaharm ba§langiciru te§kil eden 21 mart ta
rihinde giine§, k09 burcunun ba§mda bulunur. Bu durumda giine§in k09 
burcuna girecegi soylenir. Bundan bir ay sonra gtine§, okiiz burcuna ge
ger ve boylece on iki burcu dola§Ir. Burc;lar s1ras1yla: Kog, okiiz, ikizler, 
yengeg, aslan, ba§ak, terazi, akrep, n~anc1, oglak, saka ve ballk adlanru 
ta§Ir. Ko<;: burcuna bu adm verilmesi, bu burc;ta giine§ten gelen 1smm 
siir'atle fazlala§masmdandir. T1pkl ilkbahar aylarmda koc;lann da hiZ
llca geli§ip semizlenmesi gibi. Koc; burcuna bu ad1 verenler ve onu goz
leyenler c;obanlard1r. Bilindigi gibi c;obanlar eski zamanda koc;lan kud
sal sayarlard1. ikinci bur<;, oktiz burcudur ve eski zamanda c;obanlar k~
tan sonra C·kiize oilem ve deger verirlerdi. Giine§in oktizler burcuna gir
mesi ile eski zaman c;obanlarma gore iireme ve birle~me kasdolunurdu. 
Canlllar ve varllklarm hamile kald1g1 ve hayvanlarm cenininin ana rah-

. mine dii§tiigii zaman say1hrd~·. Yenge~ burcu ise ikizlerin dogusunda 
kallr, yengec; burcunda parlak bir y1ld!z yoktur. Fakat bu burcun mer
kezi, c;ok st·ntik bir nokta halinde gorilllj.r. Ancak btiytik teleskoplarla 
yenge~ burcundaki birkat; y1ld1zm gozlemlenmesi' mtimktin olur. Fakat 
daha geli§mi§ elektronik teleskoplarla baklld1~nda, bu noktamn igeri
sinde binlerce y1ldlzm yer ald1g1 ve uc;suz bucaks1z fezanm derinliginde 
kendi ba§ma bir galaksi gibi durdugu gorilliir. Gune§, asian burcuna 
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gelince ; su arklan kurumu§ olur ve asian da ininden 91karak su arama
ya 91kar. Boylece yeryi.izi.inde korku ba§Iar. BaZilarma gore asian kuv
vetin temsilcisidir. Aslan burcunda gi.ine§ I§mlan yeryi.iziine dik oiarak 
iner ve fazia s1cakllk verir. 

Gi.ine§in yengec; burcuna girmesi her haii.ikarda havamn bir ay bo
yunca 1smacagma delaiet ederdi. Goriildi.igi.i gibi burc;Iara ilkin bu ad
Ian verenler c;obaniardlr. Sonra c;iftc;ilerdir. Bunun garipsenecek bir ya
m yoktur . Qi.inki.i medeniyet, c;obanllk ve c;iftc;ilikle ba§lami§tlr. Y1Im 
muhtelif zamaniarmda gi.ine§in ISISI, yagmurun yagi§l ve ri.izgann esi§i 
degi§iklik arzedeceginden burc;lar da bu degi§ikliklere gore ozellik ta§I
yoriardL Eski zamanda c;obanlar, bilgili ve bilge ki§ilerdi. Aralanndan 
pek c;ok peygamber c;1km~trr. Hatta c;obanllk yapma~ hie; bir peygam
berin bulunmad1g1 rivayet olunur. Ve c;obanllkla gokyi.iziini.i gozlemek, 
Allah'm a yetlerini di.i§i.inmek, topluma liderlik yapmak fusatml kullan
mak ve hayvanlari idarc ederek ferdleri yonetmenin yollanru bulmak 
miimkiin olurdu. 

Gi.ine§ Ba:§ak burcuna girdiginde, artlk yazm yoruou slcakllklarm
dan i.iri.inlerin elde etme zamanmm geldigi anla§Illr. Terazi burcu ise 
gece ile gi.indi.izi.in di.inyanm etrafmda e§it oldugunu dile getirir. Ekin
ler solar, agac;larm yaprag1 di.i§er ve giine§ gi.ineye dogru egilmeye ba§
Iar. Terazi burcundan sonra akrep burcu gelir ki, akrep sokara$ insan
lan zehirler ve cli.imi.ine sebep oiur. Akrep burcu da, bitkilerin oli.imi.ini.in 
if}8.retidir. Nas1l akrep sokar sokrnaz kac;arsa, bu burc;ta da gi.ine-§ gi.ineye 
dogru h1zllca kac;ar. Ni§anCI burcu av mevsimidir. Oglak burcu ise yeni 
bir dogu§un mi.ijdesini dile getirir ve bu burc;la birlikte giine§in yi.iksel
digi ve gi.inlerin uzamaya ba§ladlgmm mi.ijdesi kulaklara gelir. Saka 
burcu, yagmur mevsimine i§arettir. Balik ise, deniz av1run ba§ladlgmm 
delilidir. Yalmz kl'§m yagmurun c;ok yagd1g1 bolge, di.inyam1zda Orta 
Akdeniz havzas1d1r. Di.inyamn pek c;ok bolgelerinde yagmur yazm yagar. 
Sudan'da da temmuzdan ba§lay1p agustos sonlarma kadar giineyden 
gelen ve Hint Okyanusunun sulanm buharla§trrarak ~1yan ri.izgarlar 
binlerce mil yolu kat'ederek Sudan'a yag1§ buakrrlar. Orta Akdeniz hav
zasmda yagmurlarm sadece ki§a mi.inhasrr olmasmm sebebi, bli havza
nm genellikle y1lm bi.iyi.ik bir k1smmda s1cak ri.izgarlarm etki alanmda 
bulunmasmdand1r. Fakat kl§m ri.izgarlarm doni.i§ sahas1 gi.ineye yone
lir. Ve boylece Orta Akdeniz havzas1, Avrupa i.izerinden gelen Batl ri.iz
garlarmm etki alanlarma girer. Bu demektir ki, yagmur yi.ikli.i Batl 
ri.izgarlannm Orta Akdeniz i.izerine gelmesi ile kl§ ba§lar ve bu esnada 
atmosfer tabakasmdaki alc;ak basmc; alanlan meydana c;1kar. Ozellikle 
K1bns · adasmdaki alc;ak basmc; alam Arap i.ilkelerine kl§ aylarmda bol 
yagmur getirir. Alc;ak basmc; alanlarmdan dag1lan soguk hava, Sudan'
m kuzeyine ula§mca c;ol mmtlkasmda bi.iyi.ik kum f1rtmalarmm kop-
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masma sebep olur. Bruna gore yagmrurlu mevsime Saka burcu adm1 ve
renler muhakkak ki Orta Akdeniz havzasmm sakinleridir. Qiinkii Saka 
burcunda giine§, yava§ yava§ yiikselmeye ba§larsa da kl§ §iddetini goste
rir. KI§m flrtmall ve yagmurlu havasmdan sonra denizde ballk av1 ba;~

lar. Bugiin denizcilikte deniz flrtmalan ve dalgalan ballkg1lar igin hala 
biiyiik bir problemdir. Qiinkii dalgalar avlanmay1 engeller. Orta Akde
niz'de kt§m riizgarlarm yonii giineyden kuzeye dogru degi§ir, bununla 
birlikte 1s1 derecesi de degi§ir. Giineyden esen riizgarlar s1caktlr. Kuzey
den esen riizgarlar soguktur. Ozellikle Rusya steplerinden Sibirya'dan 
kalkarak Balkanlar'dan gelen soguk hava kiitleleri kl§ aylannda 1smm 
derecesini Dogu Arabistan'da s1fmn altma kadar dii§iiriir. Birinci ka
dirden y1ld1zlar ihtiva eden burglar; Okiiz, ikizler, Aslan , Ba§ak ve Ak
rep burgland1r. Orion taklm y1Id1zlarmm giineyinde Btiyiikayi yild1z 
toplulugu bulunur. Biiyiikkopek tak1m yildizlan igerisinde S.irius yildl
Zl semam1zm en parlak ylldizlanndandu. Esk.i Mls1rlllar'a gore bu yil
dlZ gokyiiziiniin bekgisi idi. Onun igin bu yild1zlara Biiyiikkopek adl ve
rilmi§tir. Eski Mlsuhlar, Sirius yildizmi saba;hleyin fecir dogmazdan on
ce parlak olarak gordiikleri zaman, Nil nehrinin ta§acagmi ve ~evresi
ni suyun basacagm1 kabul ederlerdi. Nitekim yap1lan ma'bedlerin yiik
sekligi ge~mi§teki ta§malann zamamna gore ayarlanmi§tlr. Grekler ve 
Romalllar da Sirius yildlZlyla yazm s1cakllg1 arasmda bir baglant1 kur
IDU§lardlr. Ve bu yildlZlll l§Inlarmm; tarlalan yaktlgmi, anlan oldiirdti
giinti kabul ederek ona kopek adm1 takmi§lardL Bununla y1lm en SI
cak ay~anm kasdediyorlardl. Kiigiikkopek y1ld1z tak1mmm en biiyiik 
y1ld1Z1 Alfa Procyn yildizidir. Grekler bu y1ldl'Zl, bag budama ve §arap 
mevrsiminin miijdecisi sayarlardL Araplar ise hem Siriurs yildizmi, hem 
de bu y1ldJ.z1 gozlemi§ler ve birincisini kara ve deniz, seferlerinde kendi
leri igin i§aret sayrrn§lardlr. Birisi giineydoguda bulunurken, digeri ku
zeybatlda goriiniirdii. Bilindigi gibi arap kafileleri giineyden kuz.eye ve 
kuzeyden giineye bu iki y1ldizm i§aretinden faydalanarak seferler ya-
parlardL I 

Asian burcunda belli ba§h yild1zlar, ters bir soru i§aretini andinr
lar. Burcrun bu §ekllyle tamnmas1 gayet kolayd1r. Nitekim Aslan burcu
nun kuzeydogusuna yakm boliimde, Brynice'niri Saglan adm1 alan ta
knn y1ldlzlan bulurrur. Brynice, bir efsaneye gore eski M1s1r Firavun'
larmdan birisinin kans1d1r. Ve kendisini tehlikeye atmi§, maceralara 
kapllml§ kocasmm donii§ii konusuyla akllm yitirmi§ bir kralige idi. Ko
casr sava§tan sag-salim donerse sa9m1 (ki giizelliginin tac1 idi) tann
lara adayacagma and i<;mi§ti. Bir sure sonra kocas1 donmii!§ ve Bryni
ce'nin de sa9m1 kesip tannlara adarm§tL Fakat klSa bir sure sonra kra
li<;enin sa<;I ma'bedden galmmi§tl. Kral, bu konunrun iyice ara§tmlma
Sllll emretmi§ti. ~ans eseri olarak astronomi ile ugra§an M1srr'll bir ka-
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hin, krali<;enin ma'beddeki sa~m1 tannlarm gokyiiziine <;ekti:gini bildir
di. Ve sa<; demetine benzeyen bir y1ld1z takrmlanm ona delil olarak g6s
terdi. 0 zamana kadar bu tak1m Y1ld1zlarm ad1 belli degildi. 

Guneye dogru gidildiginde Ba§ak burcu yer ahr. Bu bur<;; kanatlan 
a<;Il~. sol elinde bir bugday ba§ag1 tutan bir melek, bakire bi<;iminde
dir. Efsaneye gore bu bakire, yeryiiziinii terkeden yarat1klarm sonun
ousu imi:§. Akrep burcu ise kolayllkla tammr. Akrebe hayat veren, ak
rebin kalbi adm1 alan bu y1ldiZ birinci kadirdendir. Akrebin ba§l ise de
gi§ik kadirden U.<; y1ldrzdan olu§ur. (Dr. Muhammed Cemaleddin Fendi, 
Allah ve Kainat, 196-200). 

----~QOo---------

63- Rahman'1n kullan onlard1r ki, yeryiiziinde miite
vazi olarak yiiriirler. Bilgisizler kendilerine tak1ld1klan 
zrunan, sel8:m, derler. 

64 - Onlar ki; Rablan ic;in seodeye vararak ve k1yama 
durarak gecelerler. 

65 - Ve Onlar ki: Rabblmlz, bizden cehennem azab1n1 
uzaklH1~t1r. Dogrusu cehennemin aza1bl siirekli ve ac1d1r, 
derler. 

66- Muhakkak o, ne kotii bir karrargah ve konaklama 
yeridir. 

67 - Onlar ki; infak ettikleri Zlaman, ne israf ederler, 
ne de cimrilik. ikisi aras1nda orta bir yol tutarlar. 

Rahman'm Kullarmm Nitelikleri 

Bunlar, Allah'm inanan kullannm nitelikleridir: «Yerytiztinde mii
tevazi olarak (kibirsiz, gurursuz olarak, sekinet ve vakarla) yfuurler.» 
Ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyruluyor: «Yeryii.ztinde kibirlenerek 
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yti.rfune. ~iiphesiz ki sen, rte yeri yarabilirsin, ne de boyca daglara ula
§abilirsin.» (isra, 37) . Allah'm inanan lruHan ise kibirsiz, kendini be
genmeksizin yiiriirler. Burada onlarm yapmac1ktan ve riyakarane ola
rak hastalar gibi yiiriidiikleri kasdedilmemektedir. Ademoglunun efen
disi (s.a.) yfuiidiigi.i zaman, sanki yoku§ ~~ iniyormu§ gibi ve yeryii
zi.i onun i9in diiriiliiyormu§ gibi yiiriirdii. Selef'ten baz1lan, yapmac1kll 
ve zaYif gori.inerek yiiriimeyi mekrUh kabul etmi§lerdi. Hatta Hz. Omer'
den rivayete gore; o, yava§ yava~ yiiri.iyen bir gen9 gormii§ ve: Sana ne 
oluyor? Hasta m1sm? diye sormu§. Onun; hay1r ey mii'minlerin emiri, 
cevab1 iizerine kan191S1yia iizerine yiiriiyiip gii9lii yiiriimesini emretmi§. 
Burada miitev~zi '§ekilde yiiriimekten maksad; sekinet i9inde, vakarll 
olarak yiiriimektir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) §Ciyle buY'UrmU§tur: Na
maza geldiginiz zaman ana k<J§arak gelmeyin, iizerinizde bir sekinet ol
dugu halde namaza gelin. Ondan yeti§tiginiz kadanru k1lm, ka9lfdlgmi
Zl da tamamlaym. Abdullah ibn Miibarek'in Ma'mer'den, onun Yahya 
ibn Muhtar'dan, onun da Hasan el-Basri'den «Rahman'm kullan onlar
du ki, yeryiiziinde miitevazi olarak yiiriirler.» ayeti hakkmda rivayetine 
gore ;o , §Oyle demi§tir: ~iiphesiz inananlar uysal bir topluluktur. Allah'a 
yemin ederim ki onlann kulaklan, gozleri ve organlan hakka ba§ eg
mi§tir .. O kadar ki, onlarda bir hastallk olmad!g1 ve Sihhatli olduklan 
halde sen onlan hasta samrsm. Fakat onlardan bir b~kasmm kalbine 
girmemi§ olan (Allah) korkusu onlara girmi§tir. Ahireti bilmeleri, onlan 
diinyadan ahkoymu§tur. Onlar: Bizden iiziintiiyii gideren Allah'a hamd
olsun, derler. Allah'a yemin ederim ki insanlarm iiziintiisi.i onlan hii
ziinlendirmez. Kendisiyle cenneti i:steyecekleri her §ey onlara a~r gel
mez. Cehennem korkusu onlan aglat1r. ~iiphesiz kim Allah'm izzeti ile 
i·zzet bulmami§sa., diinyaya kar§l hasret ve hay1flanmalar onun gonliinii 
par9a par9a eder. Her kim de, Allah'm nimetini sadece bir yiyecekte ve
ya bir i~ecekte goriirse; §iiphesiz onun ilmi az, azab1 da yamba§mda ha
zlr olm~tur. 

«Bilgisizler kendilerine tak1ld1klan zaman; selam, derler. » Bilgisiz
ler kendilerine kotilliikle taklhp tecaviiz ettigi zaman, onlara bunun bir 
misliyle mukabele etmezler, aksine onlan affedip ba~larlar, sadece ha
Yir soylerler. Nitekim Allah Rasulii (s.a.)ne kar§l bHgisizligin §iddet.i sa
dece onun hilmini arttmrd1. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayet-i ke
rime'de §Oyle buyurur: «Ve bO§ soz i§ittikleri zaman ondan yiiz 9evirir
diler. Biziffi i§lediklerimiz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir. Selam olsun 
size, biz cahilleri aramay1z, derler.» (Kasas, 55). 

imam Ahmed 'in Esved ibn Amir kanahyla ... Nu'man ibn Mukar
rin el-Miizeni'den rivayetine gore, birisi bir ba§kasma Allah Rasulii 
(s.a.) niin Y!tmnda sata§mi§, kendisine sata§1lan: Selam sana, demeye 
ba§lami§. Bunun iizerine Allah Rasulii §Ciyle buyurmu§: ~iiphesiz ara-
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ruroa bulunan bir melek seni koruyor. Onun sana her satru}masmda me
lek ona: Aksine sen, buna daha lay1ksm , demL?tir. Sen ona: Selam sana 
dediginde ise melek: Hayrr, aksine selam senin iizerine olsun. Sen buna 
daha lay1ksm, demi§trr. Hadisin isnad1 hasen olup tahric etmemi§lerdir. 
Miicahid «Selam derler .n ayetinde onlarm dogruluk, (dogru olun) de
diklerinin kasdedildigini soyler. Said ibn Ciibeyr ise onlann; iyi, gtizel 
rozle cevab verdiklerini belirtir. Hasan el-Basri, «'Selam derler.n ayetin
de der ki : Onlar hilim sahibi kimseler olup bilgisizler degildir. Onlara 
birisi, bilgisizce tak1ld1gmda onlar hilimleriyle mukabele ederler. Gtin
dtizlerini sizin de i§ittiginiz. gibi Allah'm kullanyla beraber olarak ge
c;irirler. Soma Hasan el-Basri onlarm gecelerinin gecelerin en hayrrhsl 
oldugunu zikretmi~tir . 

Burada: <<Onlar ki; Rablan ic;in secdeye vara.rak ve klyama dura
rak (Allah 'a ibadet ve itaatla) gecelerler.n buyurulurken, Allah Teala 
ba§ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyurmaktad1r: «Onlar gecenin az bir 
klsmmda uyurlard1. Seher vakitlerinde de istigfar ederlerdi.» (Zariyat, 
17-18), «Onlarm yanlan yataklarmdan uzakla§Ir. Korku ve limit ile 
Rablanna yalvanrlar. Verdigimiz nz1klardan da infak ederler.>> (Secde, 
16), «Yoksa o, geceleyin secde ederek, klyamda durarak itaat eden, ahi
retten korkan ve Rabbmm rahmetini dileyen kimse gibi midir?n (Zti
mer, 9) . Bu sebeple burada da §6yle buyuruluyor: «Ve onlar ki: Rabbi
miz, bizden cehennem azabm1 uzakla§tlf. Dogrusu, cehennemin azab1 
stirekli ve aCidlr.» a.yeti hakkmda Hasan el-Basri der ki: Ademoglunun 
ba§ma gelip te ondan zail olan her bir §ey stirekli degildir. Stirekli ve 
ac1 olan ise gokler ve yerytizti devam ettiogi stirece ona yapl§andir. Sti
leyman et-Teymi de boyle soylemi§tir. Muhammed ibn Ka.'b ise <<Dog
rusu, cehennemin azab1 stirekli ve ac1d1r.n ayetinde §Oyle denmek isten
digini belirtir: Bu, onlara dtinya;da iken verilen nimetlere kar§Illktir. 
Allah Teala katirlere (vermi§ oldugu) nimeti soracak da, onlar kendi
sine cevab veremeyecekler. Allah Teala da onlan bon;lu g1kanp cehen
neme koyacaktrr. 

«Muhakkak o, ne kotti. bir karargfLh (gortinti§ti kotti bir yer) ve 
(oturup kalacak yer olarak ne kotti bir) konaklama yeridir.» «Oras1 
§U:phesiz kotti bir yer ve kotti bir durakt1r.>> ayetinde ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize babamm ... Malik ibn Haris'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir: 
Ki'§i cehenneme atlld1gmda dti§meye ba§lar. Onun kap1larmdan birisine 
ula§tigi zaman ona: Yerinde dur ki sana ikramda bulunulsun, denilir. 

· Karay1lan ve akreplerin zehirinden bir bardak ic;ilir. Derisi, k1llan, si
nirleri ve damarlan birbirinden aynlrr. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 
kanallyla ... Ubeyd ibn Umeyr'den rivayetinde o, §{lyle demi§tir: Cehen
nemde oyle kuyular vard1r ki; ic;lerinde Horasan develeri misali y1lan-
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lar, siyah katlrlar gibi akrepler vard1r. Cehennemlikler cehenneme atll
dl:gJ zaman, bunlar yerlerinden aynhp onlara dogru <;Ikarlar, dudaklan
m, derilerini, sa<;lanm tutup yakalarlar da etleri soyulup ayaklarma dii
§er. Bunlar cehennemin sicakllgJ.m hiss.ettikleri zaman geri donerler. 
imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Musa.'nm ... Enes ibn Malik (r.a.) 

. den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore o, §oyle buyur
ffiillltur : ~iiphesiz kul, cehennemde bin sene ey Hannan, ey Mennan, di
ye nida edecek. Allah Teala Cibril'e: Git ve §IU kulumu Bana getir bu
yuracak. Cibril gidip cehennemliklerin yiiziistii kapannn§, agladlklanm 
gorecek ve Rabbma doniip bunu haber verecek de Ailah T'eala: Bana 
onu ~getir. Filan filan yerdedir, buyuracak. Cibril onu getirip Rabbmm 
huzuruna dikecek de, Allah Teala ona: Ey kulum, yerini ve durag1m na
si! buldrun? diye soracak. Kul: Rabb1m, yerlerin en kotiisii ve duraklarm 
en kotiisii, diye cevab verecek. Allah Teala: Kulumu geri <;evirin, bu~u
racak. Kul: Rabbrm, beni oradan 91kardlgmda oraya geri dondiirecegi
ni hi<; ummaml§tlm, diyecek de Allah Teala: Kulumu b1rakln, buyura
cak. 

<<Onlar ki; infak ettikleri zaman. ne tsraf ederler, ne de cimrilik. 
ikisi arasmda orta bir yol tutarlar.» Onlar, ihtiyacm iizerinde sarf ede
cek kadar harcamalarmda miisrif, ailelerinin haklannda kiSmtl yaplp, 
onlara yeterli olanm1 vermeyecek kadar da cimri degildirler. Bilakis 
adaletle, orta yolu ta'kib eden hay1rh kimselerdir. t§lerin en hayrrhs1 
ise orta halli olamdir; ne biri (israf hali) ne de oteki (cimrilik hali) 
degildir. L§te onlar «ikisi arasmda orta bir yol tutarlar.» Nitekim ba§
ka bir a.yette ~oyle buyruluyor : «Ve elini boynuna ba,gh k1lma, onu biis
biitiin de a<;Ip durma. Yoksa kaybedenlerden ve klnananlardan olursun. » 
(isra, 29) imam Ahmed der ki: Bize isam ibn Halid 'in ... E'bu Derda'
dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinde o: Ge<;iminde nfk 
ile davranmas1 ki§inin bilgili, anlayl§ll olmasmdand1r, buyurmu§tur. 
Hadisi tahric etmemi§lerdir. Yine imam Ahmed'in Ebu Ubeyde el-Had
dM kanahyla .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde Allah RasUlii 
(s.a.): iktisat eden fakir olmaz, fakirlige dii§mez, buyurmu§ olup; bu 
hadisi de tahric etmemi:§lerdir. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Biz.e 
Ahmed ibn Yahya'nm ... Huzeyfe'den: rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur : Zenginlikte orta yolu tutmak, fakirlikte orta yolu 
tutmak, ibadette orta yolu tut:mak ne giizeldir. Hadisi rivayetten son
ra Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bu hadisi sadece Huzeyfe (r.a.)den 
rivayetl~ biliyoruz. iyaz ibn Muaviye der ki: Allah 'm emrini tecaviiz 
ettigin, ge<;tigin §ey israttir. Bir ba§kasi israfm; Allah'a isyan olan ko
nulardaki harcama, oldugunu soylemi~tir. Hasan el-Basri de: Allah yo
luna yapilan harcama israt degildir, demi§tir. 
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68- Onlar ki; Allah ile beraber ba~ka bir tannya tap
mazlar. Allah'1n haram kild1g1 cana haks1z yere kiymaz
lar. Zina etmezler. Kim de bunlan yaparsa, cezaya Qarpar. 

69 - Klyamet gunu azab1 kat kat olur ve orada al<;al
tilarak temelli b1rakihr. 

70- Ancak tevbe eden, inanlp salih amel i~leyenlerin; 
Allah, i~te onlar1n kotuluklerini iyiliklere 9evirir. Ve Allah 
Gafur ve Rahim oland1r. 

71 - Kimde tevbe edip salih amel i~lerse; ~uphesiz ki o, 
Allah',a tevbesi kabul edilmi~ olarak doner. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Muaviye'nin ... Abdullah ibn Mes'
tld'dan rivayetine gore, Allah Rastllii (s.a.) ne : Hangi gunah en buyiik
tfu? diye sorulm~tu. Seni yarat~ oldugu halde Allah'a denk k~man
drr, buyurdu. Sonra hangisi? dediler, seninle beraber yemek yiyecegi 
korkusu ile <;ocugunu oldiirmendir, buyurdu. Sonra hangisi? denildi, 
kom§unun hamm1 ile zina etmendir, buyurdu. Abdullah der ki: Allah 
Teala bunun tasdiki olarak: ccOnlar ki; Allah ile beraber ba§ka bir tan
nya tapmazlar. Allah'm haram kild1g1 cana haks1z yere klymazlar. Zi
na etmezler. Kim de bunlan yaparsa, cezaya \!arpar.» ayetini indirdi. 
Hadisi Nesei de Hennact ibn es-S1rri 'den, o ise Ebu Muaviye'den rivayet 
etm~tir. Buhari ve Muslim hadisi A'me§ ve Mansur kanallyla tahric et
~lerdir. Buhari bunlara Vasl1 '1 da Have eder ki, bu ii\!ii, Ebu Vail, ~a
kik !bn Seleme'den ... ibn Mes'tld'dan hadisi rivayet etmi§lerdir. En 
dogrusunu Allah bilir. Buhari ve Muslim'in ibn Mes'tld'dan rivayetleri
nin lafZI §byledir: Ben: Ey Allah'm el<;isi, hangi giinah en buyiiktiir? 
dedim ... ve ravi hadisin kalamm rivayet etm~tir. ibn Cerir der ki: Bize 
Ahmed ibn ishak el-Ahvazi 'nin .. . Abdullah ibn Mes'tld'dan rivayetine 
g&e ; o, §Oyle demi§tir : Bir gun Allah Rastllu (s.a.) <;Iktl , ben de ::;>e§in- . 
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den gittim. Yiiksek bir yere oturdu. Ben ondan biraz daha a§ag1ya otur
dum. Yiizfun1 onun dizleri hizasmdayd1. Yalmzhg1m ganimet bilip: 
Anam babam sana feda olsun, ey Allah'm el\!isi, gi.inahlann hangisi en 
btiyiiktfu? diye sordum. Seni yaratmi§ oldugu halde Allah'a denk ko§
mandir, buyurdu. Ben: Sonra nedir (bundan sonra gunahlarm en bti
yugu nedir?) diye sordum, seninle beraber yemesinden hO§lanmayarak 
~ocugunu oldtirmendir, buyurdu. Sonra nedir? diye sordum, kom~unun 
hamnn ile zina etmendir, buyurup sonra da: «Onlar ki; Allah ile bera
ber ba§ka bir tannya tapmazlar .. . >> ayetini tilavet buyurdu. Nesei der 
ki: Bize Kuteybe ibn Said'in .. . Seleme ibn Kays'dan rivayetinde o, §Oy
le demi§tir: Veda haccmda Allah Rasulu (s.a.)ntin (en buyuk gtina.h
lar) dortttir, buyurdugunu i§ittim. Allah Rasulii (s.a.) nden iijittigimden 
beri onlan mu.hafazada <;ok hush ve dL~katli olmu§umdur. ~oyle buyur
mU.§tu: Allah'a hi<; bir §eyle ortak ko§maym. Allah'm haram klldlg1 ca
na bir hak kar§Ihgmda olmas1 dl§mda k1ymaym, zina etmeyin, hu'Slzhk 
yapmaym. tmam Ahmed'in ibn el-Medini -Allah ona rahmet eylesin
kanahyia ... Mikdad ibn Esved (r.a .)den rivayetine gore; o, §oyle anla
tiyor: Allah Rasulu (s.a.) ashabma: Zina hakkmda ne dersiniz? diye 
sordu. Onlar: Onu Allah ve Rasuli.i haram kllnn§tiT. 0, k1yamet gunti
rie ka.dar haramdlr, dediler. Allah Raslllti (s.a.) ashabma: Ki§inin on 
kadmla zina etmi§ olmas1 koiil§usunun hamm1yla zina etmi§ olmasmdan 
daha kolaydiT. ('gtina.h baklmmdan daha hafiftir) buyurup: Hlrs1zhk 
hakkmda ne dersiniz? diye sordu. Onlar: Onu Allah ve Raslllu haram 
kllml§tlr, o haramdlr, dediler. Buyurdu ki: Ki§inin on evden hirsizhk 
yapmas1, kOin§usunun evinden hlrslZhk yapmasmdan daha hafiftir. Ebu 
Bekr ibn Di.inya'mn Ammar ibn Nasr kanahyla .. . Heysem ibn Ma-

• :J lik et-Tru'den onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle 
'' buyurmU§: Allah'a §irk ko§maktan sonra Allah katinda ki§inin kendisi

~ helal olmayan bir rahime koymU§ oldugu nutfeden daha btiytik bir 
gi.inah yoktur. tbn Ci.ireyc'in Ya'la'dan, onun Said ibn CUbeyr'den ri
vayetine gore; o, ibn Abbas'1 §Oyle anlat1rken i§itmi§: Mi.i§riklerden ba
Zilari \!Ok cana klymi§, <;ok zina etmi§ sonra da Hz. Muhammed (s.a.)e 
gelip: Bizim yapffil§ olduklanm1za keffareti bize haber verecek olursan, 
§uphesiz senin soyleyip davet ettigin §eY gi.izeldir, demi§lerdi. Bunun 
tizerine §U ayetler nazil oldu: «0nlar ki; Allah ile beraber ba§ka bir tan
nya tapmazlar. Alla;h'm haram klld1l?;l cana haks1z yere k1ymazlar. Zi
na etmezler ... ll ((De ki: Ey kendi nefislerine kar§l haddi a§an kullanm, 
Allah 'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah btittin 
gtin8.hlar1 yarllgar.» (Zfuner, 53). ibn Ebu Ha.tim der ki: Bize babarmn ... 
Ebu Farute'den rivayetinP. gore, Allah Rasuli.i (s.a.) bir adama §6yle b1._1-

Tefsir, C : XI; F . 379 
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yurdu: ~uphesiz Allah Tea.la, yarat1c1y1 b1ralnp ta yaratllrm§a ibadet 
etmeni, kopegini besleyip ~ocugunu oldiirmeni, kOin§UllUll hanmu ile 
zma etmeni sana yasaklaml§tlr. Siifyan der ki : Bu, Allah Teala'nm: 
«Onlar ki; Allah ile beraber ba§ka bir tannya tapmazlar. Allah'm ha
ram lnldlg1 cana haks1z yere k1ymazlar. Zina etmezler.» kavlidir. 

Abdullah ibn Amr'dan rivayete gore, «Kim de bunlan yaparsa, (gu
naha girmi§ olur) cezaya ~arpar.» ayetindeki l i~')'l) kelimesi; cehen
nemde bir vadinin adld1r. ikrime der ki : Cehennemde zina edenlerin 
azab olunacag1 vadllerdir. Said ibn Ciibeyr ve Miicarud'den de bOyle ri
vayet edilmi'§tir. Katade kelimeyi ceza ile a~lklay1p : Bize onun cehen
nemde bir vadi oldugu rivayet edilirdi, demi§tir. Bize anlat1ld1gma gore 
Lokman §6yle dermi§: Ey ogullanm, zinactan saKmm; zira onun ba§lan
glcl korku, sonu ise pi§manhktlr. ibn Cerir ve ba§kalarmm Ebu Umame 
el-Bahili'den mevkuf ve merfu' olarak rivayet ettikleri bir hadiste be
lirtildigine gore; Gayya ve Esam, cehennem <;ukurunda iki kuyudur ... 
Allah Teala ihsam ve keremi ile onlardan bizi korusun, kurtarsm. Sii.d
di, kelimenin ceza anlamma geldigini soylemi§tir. Bu, ayetin zahirine 
daha ~ok benzemektedir. Zira kendisinden sonra gelen «K1yamet giinii 
azab1 kat kat olur.» k1sm1 buray1 a~1klamaktad1r ki, azab onun iizerine 
tekrarlarup agula§tmhr ve ccOrada al~altllarak (hakir ve zelil bir hal
de) temelli bualnhr.» 

«Ancak tevbe eden, inarup salih amel i§leyenler bundan miistesna
dlr. Bu ~irkin i§leri i'§leyenlerin cezfun, yukanda amlan cezadlr. Ancak 
diinyada iken biitii.n bunlardan Allah'a tevbe edenin tevbesini §iiphe
siz Allah Teala kabul buyurur. Bu ayet k:Hilin tevbesinin sahih oldugu
na delildir. Bu ayet-i kerime ile Nisa suresindeki: ccKim de bir mii'mini 
kasden oldiiriirse, onun cezas1; i~inde ebediyyen kalacati cehennemdir. 
Allah ona gazab etmi§ ve biiyii.k bir azab hazlrlallll§tlr.» (Nisa, 93) ayeti 
arasmda bir tezad yoktur. Nisa suresindeki ayet, her ne kadar Medine'
de nazil olm~a da mutlaktlr. Tevbe etmeyene hamledilir. Buradaki 
ayet ise tevbe ile kayldlannu§tlr. Sonra Allah Teala ba§ka bir ayet-i ke
rime'de: «Allah, kendisine ortak ko§may1 bagl'§lamaz. Bundan ba§kasm1 
diledigine bagl§lar.» (Nisa, 48) buyurmu§tur. Aynca katilin tevbesinin 
sahih olduguna dair Allah Rasulii (s.a.)nden sahih hadisler varid ol
m~tur. Nitekim birisinin yiiz ki§iyi oldiirdiikten sonra tevbe ettigi ve 
tevbesinin kabul olunduguna dair k1ssada bu anlatlllp kabul edilmi§tir. 
Ve bu konuda ba§ka hadisler de vard1r. 

ccAllah, i§te onlarm kotiiliiklerini iyiliklere <;evirir. Ve Allah Gafur, 
Rahim olandrr. » ayetindeki «Onlann kotiiliiklerini iyiliklere ~evirir.» 
k1snurun a~1klamasmda iki gorii'? vard1r : 

cc~te Allah, onlarm kotilliiklerini iyiliklere ~evirir. » ayetini, onlar 
kotii amelleri yerine iyi ameller ~ler, amellerini bu ~kilde degi§tirir-
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ler. Al'i 1bn Ebu Talha'nm, ((Allah, i§te onlann kottiliiklerini iyiliklere 
~evirir.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §6yle demi§
tir: Bunlar mii'minlerdir. Onlar imanlanndan once kotiiliik iizere idi
ler. Allah Teala onlan bundan nefret ettirdi ve iyiliklere ~evirdi. Kotii
liikler yerine onlan iyiliklere yoneltti. ( ... ) Ata ibn Ebu Rebah der ki: 
Bu, diinya~d!r. Ki§i (once) ~irkin bir durumda olur, sonra All8.h Te
ala onun bu durumunu hayra <_;evirir. Said ibn Ciibeyr de ~yle diyor: 
Allah TeaJ.a onlarm putlara ibadetini Allah'a ibB.dete, miisliimanlarla 
sava§malanm miisliimanlarla birlikte mii§.riklere kal'§I sava§maya, mii§
rik kadmlan nikahlamalarm1 da inan~ kadmlarla nikahlanmaya ~evi
~- Hasan el-Basri der ki: Allah Tea.la. onlan kotii amelden salih amele, 
§irkden ihlasa, zina.dan namuslu olmaya, kiifiirden islam'a <_;evirir. Bu; 
Ebu Aliye, Katade ve diger bir toplulugun a~IklamaSidlr. 

Bu konudaki ikinci g6rii§ §Udur: Bu ge~mi§ kotiiliikler tevbe-i na
suh ile .iyiliklere donii§iir. Zira kul, ge<_;mi§ olanlan her hatulayi§mda 
pi§man olur, Allah'a doner ve istigfarda bulunur. Bu itibarla giinah Al
lah'a itaata · donii;?iir. K1yamet giiniinde ise her ne kadar kul bunlan 
kendi aleyhine yaz1lml§ ol~rak bulursa bile bunlar kendisine zarar ver
mez ve sahifesinde iyiliklere donii§iir. Nitekim bu konuda siinnet ve se
lef 'den rivayet edilen s1hhatli haberler mevcUddur. Bu, aynca bir hadis
te de belirtilmi§ olup trn.am Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin Ebu 
Zerr (r.a.)den rivayetinde Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurmu§tur: Ben 
cehennemliklerden cehennemden en son ~1kacak olan1 ve cennet ehlin
den cennete en son girecegi bilirim. Birisi getirilecek ve: Giinahlanrun 
biiyiiklerini bir kly1da b1rakm ve ona giinahlanrun kii~iiklerini sorun, 
buyrulacak. Ona: Filan giin §U,§U amelleri , falan ve falan giin §Ill amel
leri i§ledin mi? denilecek.O; evet, deyip bunlardan herhangi birisini in
kar edemeyecek. Her bir kotilliige mukabil senin i<_;in bir iyilik vardu, 
denilecek. Rabb1m, ben daha birtakrm §eyler i§lemi§tim ki onlan bura
da goremiyorum, diyecek. Allah Rasulii (s.a.) o kadar giildiiler ki az1 
di§leri goriindii. Hadisi , sadece Muslim rivayet etmi§tir. Hafiz Ebu'l-Ka
srm et-Taberani der ki : Bize Ha.§im tbn Yezid'in ... Ebu Ma.lik el-E§'ari'
den rivayetine gore, Allah Rasillii (s.a.) §6yle buyurmu§tJur: Ademoglu 
uyudugu zaman melek, §eytana: Sahifeni bana ·ver, der. ~eytan sahife
sini ona verir de, kendi sahifesinde buldugu her bir iyilikle §eytarun sa
hifesinde olan on kotiiliigii siler ve onlari iyilikler olarak yazar. Sizden 
birisi uyumak istedigi zaman otuz ii~ kere tekbir getirsin, otuz dort ke
re Allah'a hamd etsin, otuz ii~ kere tesbih etsin. Boylece yiize ula§Ir. ibn 
Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Selman'dan rivayetinde o, §6yle deiil.i§
tir: Klyamet giinii ki§iye sayfas1 verilir de iist k1sm1m okur. Bir de ba
kar ki bunlar kotiiliikleridir. Neredeyse su-izannda bulunacakken sayfa
nm alt tarafma bakar, iyiliklerini goriir. Sonra sayfarun iist klsmma 
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bakar ve goriir ki orada yaz1h kotilliikler iyiliklere ~evrilm~. Yine ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize ba~Jamm . .. Ebu Hiireyre'den rivayetinde o, ~oy
le diyor: KJ.yamet giinii Allah Teala, kendilerinin ~ok kotiiliik ~lem~ 
olduklarm1 sanan kimseleri getirecektir. Ey E:bu Hiireyre, bunlar kim
lerdir? denildi de o: Bunlar; Allah Teala'nm kotiiliiklerini iyiliklere ~e
virecegi kimselerdir, dedi. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . 
Ebu Dayf -Bu zat, Mua:z ibn Cebel'in ashabmdand!r- dan rivayetine 
gore o, §Oyle demi.§tir: Cennetlikler, cennete dort s1ruf halinde girecek
lerdir. Bunlar; muttakiler, sonra §iikredenler, sonra korkanlar, sonra 
da .ashab-1 yemin 'dir. Ben: Onlara ni~in ashab-1 yemin ad1 verilmi§tir? 
diye sordrum da, §Oyle dedi: <;iinkii onlar iyilikler ve kotiiliikler ~lemi§
lerdi. Kitaplan sag taraflarmdan verildi. Kotiiliiklerini harf harf oku
yup: RabbimiZ, bunlar kotiiliiklerimiz, iyiliklerimiz. nerede? dedile"r. i§
te o zaman Allah Teahl, onlann kotiiliiklerini silip onlan iyilikler kil
dL 0 zaman da onlar: <<Alm ~te okuyun kitabimi.i> (H8.kka, 19) diye · 
ceklerdir ve bunlar cennetliklerin en ~ogudur. Ali ibn Huseyn Zeynel 
Abidin, bu ~evirmenin a.hirette olacagm1 soyle~tir. Mekhul ise: Bun
Ian onlar i~in bag~Iay1p iyilikler kllacaktir, de~tir. Zeynel Abidin 
ile Mekhul'iin s6z1erini ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. Bu ~Iklamalann 
bir benzerini ibn Cerir de Said ibn Miiseyyeb'den rivayet etmil}tir. 1bn 
Ebu Hatim der ki : Bize babannn ... Mekhul'den riv&yetine gore; o, §Oyle 
dem~tir: Ka§lan gozlerinin iizerine dii§mii§ ~ok Ya§ll birisi gelip: Ey 
Allah'm el~isi ; bir adam ki haks1zllk etm~. giinahlar i§lem.i§, hi<; bir 
ihtiyacmi buakmay1p eliyle alml§, hatalan yeryiizii halkl arasma tak
sim olunsa onlan helak ederdi. Acaba onun i~in tevbe var rm? diye sor
mu§tu. Allah Rasulii (s.a.) ona: Miisliiman oldun mu? diye sordu. ~-iip

hesiz ben, tek ve ortag1 olmaksiZin Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Mu
hammed'in O'nun kulu ve el~isi olduguna §ehadet ederim, dedi. Hz. Pey
gamber (s.a.): Bu durumda oldugun siirece, .§iiphesiz Allah Tea.Ia seni 
bagl§layicidir, kotiiliiklerini iyiliklere c;evirecektir, buyurdu. ihtiyar: Ey 
Allah'm el<;isi, haksLZhklanm ve giinahlanm ne olacak? Onlan da ba
gi§layacak m1? dedi de, Hz. Peygamber: Haks1zhklanru ve gU.nahlanru 
da, buyurdu ve adam tahlil ve tekbir getirerek arkasrm doniip gitti. Ta
beraru'nin Ebu Mug:ire kanahyla .. . Ebu Ferve ~atb'dan rivayetine go
re; o, Allah Rasulii (s.a.)ne gelm.i§ ve: Biitiin giinahlan ~lem~. hi~ bir 
ihtiyacm1 b1rakmay1p elde etm~ birisi hakkmda ne dersin? Onun tev
besi var rmdlr? diye sormu§tu. Hz. Peygamber : Miisliiman oldun mu? 
diye sordu. Onun; evet, demesi iizerine: Hay1rlan ~le, kotilliikleri terket. 
Allah Teala onlan, biitiiniiyle senin i<;in iyilikler k1lacaktlr, buyurdu. 
0 : haksLZhklarimi ve giina.hlannn da nn? diye sordu da, Allah Rasillii ; 
evet, buyurdu. Gazden kayboluncaya kadar tekbir getirmekte devam et
ti. Hadisi Taberani de Ebu Ferve er-Ruhavi kanahyla ... Seleme lbn Nii-
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feyl'den merfu' olarak rivayet etmi~tir. Yine Taberani der ki: Bize Ebu 
Ztir'a'run ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: 
Bana bir kadm gelip: Ben zina ettim, zinadan ~ocuk do.gurdum ve onu 
oldii..rdiim. Benim i<;in tevbe var m1? diye sormU§tu. Ben goziin aydm 
olm.asm, sana ~ref de yok, dedim. Hasretle <;ag1rarak kalktl. Sonra Allah 
Rasillii (s.a.) ile birlikte sabah namazm1 kild1m, kadmm ooyledigini ve 
benim kadma ooyledigimi ona anlattlm. Allah Rasfllii (s.a.) §6yle bu
yurdu: Ne kotii sayledin. «Onlar ki; Allah ile beraber ba§ka bir tannya 
tapmazlar .. . Ancak tevbe eden, inaru_p salih amel L?leyenlerin; Allah i.§
te onlann kotilliiklerini iyiliklere <;evirir. Ve Allah Gafur, Hahim olan
dlr.)) ayetlerini okumuyor musun? buyurdu. Bu ayetleri kadma okudum 
da, secdeye kapamp: Benim i<;in bir<;ok <;Ikl.§ yolu kllan Allah'a hamdol
sun, dedi. Bu kanaldan rivayetinde bu garib bir hadistir. isnad zincirin
deki raviler arasmda bilinmeyen birisi vardrr ki, en dogrusunu Allah 
bilir. Hadisi ibn Cerlr de ibrahim ibn el-Miinzir kanallyla ve kendi is
nadlyla yukardakine benzer §ekilde rivayet etmektedir. Onun rivaye
tinde l}U k1s1m vardlr: Kadm hasretle <;aguarak <;1ktl ... 0: Ne kadar kO
tii~ §u ·giizellik cehennem l<;in mi yarat1l~? diyordu. Yine ibn Cerir 
rivayetine gore Ebu Hiireyre Allah Rasulii (s.a.)ni.m yamndan dondii
giinde, Medine'nin biitiin mahallelerinde kadlm aray1p bulamain.l.§. Bir 
sonraki gece oldugunda kadm ona gelmi.§ de Allah Rasulii (s.a.)niin 
kendisine soylediklerini kadma aktarnn§ ve kadm secdeye kapan1p: Be
nim i<;in bir <;lkl§ yeri ve yaptlklanmdan tevbe bah.§eden Allah'a hamd 
olsun, deyip yarunda bulunan bir cariye ve 0 cariyenin klzlm azad etmi§. 

Sonra Alla:h Teala, rahmetinin biitiin kullan hakkmda genel oldu
gunu, onemli veya onem.siz, kii<;iik veya .biiyiik hangi giinahtan olursa 
olsun kendisine tevbe edenin tevbesil).i kabul buyuracagm1 haber· verip 
§oyle buyurur: «Kim de tevbe edip salih amel i§lerse; §iiphesiz ki o, AI~ 
lah'a tevbes'. kabul edilmil} olarak doner. (Ve .§iiphesiz Allah Teala onun 
tevbesini kabul buyurur.) » Nite.kim ba.§ka ayet-i kerlme'lerde §6yle bu
yurulmaktadlr: «Kim bir kotiiliik yapar veya nefsine zu1meder de sonra 
Allah'tan magfiret dilerse; Allah'm G_afur ve Rahim oldugunu gOriir.>> 

. (Nisa, 110), «Bilmezler mi ki: Allah, mruhakkak kullanndan tevbeyi ka
bul edecek ve sadakalan alacak olan'm kendisidir. Ve muhakkak ki Al
lah, Tevvab ve Rahim'dir.» (Tevbe, 104), «De ki: Ey kendi nefislerine 
kar§I haddi ~ kullanm, Allah 'm rahmetinde~ iimidinizi kesmeyin. 
Muhakkak ki Allah, biitiin giinahlan yaxhgar. Qiinkii 0, kendisine tev
be edenlere kaq1 Gafur'dur, Rahim'dir.» (Ziimer, 53) . 
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72 -. Onlar ki; yala.n yere ~ehadet etmezler. Bo~ ve kotii 
lak1rd1ya rastlad1klan zama;n, yiiz c;evirip v.akarla .g~er
ler. 

73 - Onlar ki; kendilerine Rablannm ayetleri hatirla
tlldigi vakit, onlara kar~1 kor ve sag1r davranmazlar. 

74- Onlar ki; Rabbrm1z, e~lerimiz ve c;ocuklarrm1z hu
susunda goziimlizii a¥dln ~1l, bizi miittakilere imam yap, 

·derler. 

Bunlar da Rahman'm kullarmm s1fatlanndand1r. Onlar: «Yalan 
yere §ehactet etmezler.» ayette zikredilen yalan yere §i..l-}.adetin; Allah'a 
§irk kO§ma ve putlara tapmma oldugu s6ylenrni§tir. Aynca bunun ya.:. 
Ian, f1sk, bO§ soz ve bat1l oldugu da soylenir. Muhammed ibn Hanefiyye 
buradaki yalaii. ~ahadetin; oyun, eglence ve §arkl oldugunu soyler .. Ebu 
Aliye, Tavus, Muhammed ibn Sirin, Dahhak, Rebi' ibn Enes ve b~ka
lan bunun; rnii§riklerin bayramlan oldugunu soylemi§l~rdir. Amr ibn 
Kays da der ki: Bunlar, edepsizce sozlerin kon~uldugu kotii meclisler
dir. Ziihri'den rivayetle .Malik' der ki: Bu; ic;ki ic;mektir ki, onlar bOyle 
bi.!r yerde haz1r bulunmayacaklan gibi ana istek de duymazlar. Nitekim 
bir hadiste §Oyle buyrulur: Allah'a ve Mliret gii.niine !man eden kimse, 
iizerinde ic;kilerin dola§tinld1g1 sofraya oturmasm. <f0nlar ki; yalan ye
re §ahadet etmezler. » ayetinde; yalanc1 §flh.idligm ve b~r ba§kasma kar
§1 kasden yalan soylemenin kasdedildigi de soylenmi§ti,r. Nitekim Buha,.
ri ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Bekre'den rivayet· edilen bir hadise 
gore Allah Rasulii (s.a.) u<;! kere: Size .biiyiik giihahlann en biiyiigiinii 
haber vereyim mi? diye sormU§tu. Biz: Evet, haber ver ey Allah'm elc;i
si, dedik. Allah'a §irk ko§mak ve ana-babaya asi gelmektir, buyurdu. 
Yaslanmi§ bir halde idi, oturdu ve: Dikkat ediniz, uyaruk olunuz, yalan 
soz, uyamk olunuz yalan yen~ §Mlidliktir, buyurdu. Bunu o kadar tekrar
lamaya devam etti ki sonunda biz: Ke§ke sussayd1, dedik. Ayetin akl§m
dan ac;1k olarak anla§1ld1gma gore maksad, onlann yalan soz ·ooylenilen 
veya yalan §ahidlik yap1lan yerde haZlr bulunmamalandlr. Bu sebebledir 
ki: «Bo§ ve kotii lakrrd1ya rastladlklar~ zaman, yiiz c;evirip vakarla ge
~erler. (Kotii lakllfdllarm edildigi yerde bulunmazlar. Boyle bir yerden 
tesadiifen gec;ecek olurlarsa, buna bul'a§mazlar ve vakarla gec;erler.) >> 
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buyUrulm~tur. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla ... ibra
him ibn Meysere'den rivayetine gore; ibn Mes'ud, (bir keresinde) bo§ 
ve kotu. laklrd1 konu§ulan bir yerden yiiz \!evirerek ge\!~ti. Hz. Pey
gamber (s.a.): Sabahleyin ibn Mes'ud idi, ak§am kerim oldu, buyurdu
lar. Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan ibn Muhammed ibn Sele~ 
me en-Nahvi'nin .. . Meysere'den rivayetine gore ibn Mes'ud, bo§ soz ko
nu§Ulan bir yerden yiiz \!evirerek ge~ ve durmanu§tl. Allah Rasulii 
(s.a.): ibn Mes'ud idi, §imdi kerim oldu, buyurdular. 'Sonra Ibrahim ibn 
Meysere, c<BO§ ve kotii lak1rd1ya rastlad1klan zaman, yiiz ~evirip vakar
la ge\!erler.» ayetini okumll§tur. 

((Onlar ki; kendilerine Rablannm ayetleri hattrlatlldl·g1 vakit, on-
' lara kal'§l kor ve sag1r davranrnazlar.>> Bu da, «Allah amld1gi zaman 

kalbleri iirperen, Allah'm ayetleri kendilerine okundugu zaman iman
lan artan ve Rablarma tevekkiil eden.» (Enfal, 2) mii'minlerin Slfatla
rmdand1r. Onlarm durumu kafirinkinin tersinedir. Kafir Allah'm se
larmm ~ittigi zaman bu, onda hi\! bir t e 'sir b1rakmaz ve i\!inde oldugu 
durumu b1raklp ondan vazg~mez aksine kiifrii, azgmllg1, bilgisizligi ve 
sapkmll~nda devam ederek kalu. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayet-i 
kerime'de ~6yle buyurmaktadlr: c1 B u sure indirilince ; onlardan kirni: 
Bu, hanginizin imamm art1rd1? der. Im9.n et~ olanlara gelince; on

. larm imamm artmru~t1r . Ve onlar, birbirleri ile miijdele§irler. Kalble
rinde hastahk bulunanlann ise murctarhklanna murctarhk katm~tlr. » 

Tevbe, 124-125) . 

Rabbmm ayetleri kendisine amldlg1 halde sanki hi~ i§itmemi§ gibi 
kor ve sag1r halde i\!inde bulundugu durumda devam eden kafirin- ter-

.sine ((Onlar, Rablarmm ayetlerine kar§l k6r ve sa·~r davranmazlar.>> 
Miicahid, bu ayet-i kerime'y1 §Cyle anhyor: Onlara Rablannm ayetleri 
hatlrlatlld1g1 vakit onlara kar§l hi9 i§itmemi§, gormemi§ ve hig bir §eY 
anlam~ gibi kor ve sag1r davranmazlar. Hasan el-Basri de der ki: 
Niceleri vard1r ki, Allah'm ayetlerini okuduklan halde onlara kar§l kor 
ve sagiTd1rlar. «Onlar ki; kendilerine Rablarmm a.yetleri hatlrlatlld1g1 
vakit, onlara kar§l kor ve sag1r davranmazlar.» ayetinde Katade der 
ki: Onlar, hakka kar~1 sag1r ve kor degildirler. Allah'a yemin olsun ki 
onlar; Allah'tan geleni anlayan, Allah'm kitabmda i§ittiklerinden fay
dalarup istifacte eden bir topluluktur. ibn ·Ebu Hatim der ki: Bize Esid 
ibn Asrm'm .. . ibn Avn'dan rivayetine gore; o, §byle demi§tir: ~a'bi'ye 

· sorup: Bir kavmi secde ederlerken goriip neye secj_e ettiklerini i§itme
yen bir adam hakkmda ne dersin, onlarla beraber secde eder mi? de
dim. «Onlar ki, kendilerine .Rablanrun ayetleri hat1rlatlld1gi vakit, on
lara kaf§l kor ve sag1r davranmazlar.» ayetini okudu. Demek istedi ki 
onlarla birlikte secde etmez. Zira o, secde ayetini dii§iinerek (secde et-
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mi§ olmayacaktir). Mii'minin kor taklid~i olmas1 ona ya.ra§maz. Aksine 
Mi.i'min, i§i hakkmda bir basiret, kesin ve apac;:1k bilgi sahibidir. 

«Onlar ki; Rabbnmz, e§lerimiz ve c;:ocuklarumzhususunda gozfuni.izii 
aydm k1l, derler.>> ayetinde Allah'tan, kendi sulb ve ziirriyetlerinden Al
lah'a itaat eden, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet edenler c;:Ikarma
smi isteyenlere kasdedilmektedir. ibn Abbas der ki: Onlar; ziirriyetlerin
den Allah'a itaat olan i§leri i§leyecekleri kasdedilmektedir. Boylece hem 
diinyada, hem de ahirette gozleri aydm olacaktlr. ikrime ~yle diyor: 
Bununla yi.iz giizelligini kasdetmemektedirler. Fakat onlar, sulblerinden 
c;!Ikanlacaklarm Allah'a !taat eder kimseler olmasm1 istem~lerdir. Bu 
ayet kendisine sorulan Hasan el-Basri ~oyle diyor: Bu; miisliiman kula 
zevcesinin, karde§inin ve do.stlannm Allah'a itaatmm Allah tarafmdan 
gosterilmesidir. Allah'a yemin olsun ki, c;:ccugu veya ~ocugunun c;:ocugu 
veya karde§i veya dostunun Allah'a itaat eder oldugunu gormesinden 
mi.isliimarun goziini.i daha aydm eden bW?ka bir §ey daha yoktmr. «On
lar ki; Rabb1nnz, e§lerimiz ve c;:ocuklanrmz husftsunda gQ.zi.imi.izii aydm 
kll, derler.» ayeti hakkmda ibn Ci.ireyc der kl: Sana ibadet edip' sana 
yapt1klan ibadetlerini giizelle§tirsinler ve bize ka.r§1 cinayetler i§leme
sinler. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de §Oyle diyor: Onlar bununla 
Alla;h 'tan, e§lerine ve ~ocuklarma islam hidayeti bah§etmesini isterler. 

imam Ahmed der ki : Bize Ya'mur ibn Bi§r'in ... Ci.ibeyr ibn Ni.i
feyr'den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Bir gi.in Mikdad tbn Esved'
in yarunda oturm~tuk. Ona birisi ugray1p: Allah Rasulii (s.a.)nii gor
mi.i§ olan §U iki goze ne mutlu. Senin gordi.igiinii biz de gormeyi, senin 
~B..hid olduguna §Mlid olmay1 ne kadar isterdik, dedi. Mikdad buna c;:ok 
k1zdl. Ben §a§lfd1m ve kendi kendi.me; o, haylfdan bW?ka bir §ey soyle
memi§ti ki, dedim. Mikctad ona yoneldi ve ki§iyi Allah Teala'nm ·kendi
sini haZir bulundurmadl·gi bir yerde haZir bulunmay1 temenni etmeye 
sevk eden nedir? ~ayet orada haz1r bulunmU§ olsaydl, orada nasll olaca
~ru bilmiyordu ki. Allah 'a yemin olsun ki birtaklm kavimler Allah Ra
sUlii (s.a.) niin zamanmda bulunmU§lar ve fakat Allah Teala onlari te
peleri iistii cehenneme atml§tlr. Zira onlar, onun davetine icabet etme
~ ve onu dogrulamann§lardl. Peygamberimizin getirdiklerini dogrula
yarak ve Rabb1nnzdan ba§kasm1 bilmez oldugunuz halde Allah'm sizi 
~1karm1§ ( diinyaya getirmi§) olduguna hB..la hamd etmeyecek misiniz? 
Halbuki bu bela (islam'm ba§lang1cmda kar§lla§Ilan belalar) sizden 
ba§kalarma verilmi§tir. Allah Teala Peygamberi (s.a.) ni, peygamber
lerden hi~ birisinin gonderilmemi§ oldugu ~ok zor bir durumda peygam
ber olarak gondermi§tir. Allah onu ca.hiliyye (fevrinin bir fetret devre
sinde gondermi§tir. Onlar, putlara tapmmaktan daha iistiin bir din ol-

, dugunu sannnyorlardl. Hz.· Pey.gamber FUrk8..n'1 getirdi de, onunla hak 
ve batlll, baba ile ogulu birbirinden aylfdl. 0 ka;dar ki Allah'm, kalbi-
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nin kilidini irnanla ~rm§ oldugu ki§i, babasm1 ve oglunu veya . karde
§ini katir olarak gorur ve bilirdi ki onlar olduklerinde cehenneme gire
ceklerdir. Sevdigmin ate:}te oldugunu bile bile onun gozu nas1l aydm 
olsun ki? I§te Allah Teala'nm: «Onlar ki; Rabb1rruz, e§lerimiz ve c;o:
cuklarlffilz huslisunda goziimiizu aydm k1l, derler.» buyurduklan bun
lardJ.r. Bu haberin isnaru sahih olmakla birlikte tahric etmemi§lerdir. 

«Bizi Allah'a kar§l gelmekten sakmanlara onder yap, derler.>> aye
ti ihakkmda ibn Abbas, Hasan (el-Basri) , Katacte, Siiddi ve Rebi ' ibn ·· 
Enes §(lyle derler: Bizi oyle onderler yap ki bize uyulsun. Ba§kalan bu
raYI ~oyle a~1k11yor: Hayra eri§enler ve hayra eri.~tirenler kll bizi, de
mek istemi§lerdir. Boylece kendi ibadetlerinin, c;ocuklarmm ve nesilleri
nin ibactetiyle biti§ik olmasm1, hidayetlerinin faydasmm kendilerinden 
ba§kalanna ge~mesini sevip istem~lerdir. Zira bunun sevab1 daha c;ok, 
akibeti daha giizeldir. Bu sebepledir ki Miislim'in Sahih'inde Ebu Hfuey
re (r.a.)den rivayet edilen bir hadiste Allah Rastllii (sa.) ~yle buyur
mll§tur: 

!nsan oldugu zaman §U iic;ii dl§mda onun ameli kesilip sana erer: 
Sadaka-i Cariye veya kendisinden sonra faydalarulacak ilim veya ken
disi ic;in dua eden salih bir c;ocuk. 

75 - l~te onlar, sabrettiklerinden dolay1 cennetin en 
yiiksek dereceleri ile mukafatland1nhrlar ve orada saghk 
ve selamla kar~1lan1dar. 

76- Orada temelli kahr1ar. Oras1 ne giizel bir yer ve 
ne giizel bir duraktlr. 

77 - De ki: Duan1z olmasaydl, Ra:bb1m size deger verir 
miydi? Ger<;ekten yalanladllllZ. 0 halde azwb yakanlZl bl
rakmayacaktlr. 
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Allalh Teala inanan kullarmm niteliklerini, amlan giizel sifatlan
ru, gtizel soz ve fiillerini zikrettikten sonra buyurur ki : «t~te bu sifat
larla nitelerimi§ olanlar k1yamet giinti cennetin en ytiksek dereceleri ile 
miikafatlandlnhrlar. )) Ebu Ca 'fer el-Baklr, Said ibn Ciibeyr, Dahhftk ve 

· Stiddi buradaki ( ~~I ) kelimesinin, cennet anlamma olm~unu §6yle 
·ac;Iklarla.r : Yiiceliginden dolay1 ona bu isim verilmi§tir. 

Kendilerine emrolunanlan yerine getirmede s~brettiklerinden do
layl cennetin en ytiksek dereceleriyle mtikafatlandlnhrlar. Ve orada sag- . 
hk ve selamla kar§Ilamrlar. Orada melekler kendilerine selam ve ikram
la ko§arlar: Onlan ta'zim ve hiirmetle kar§Ilarlar. Selam onlannd1r ve 
onlann tizerinedir selam. Melekler her bir kap1dan onlann yamna gi
rer ve : Sa.brettiginize mukabil selam size. Buras1 dtinyanm ne gtiz~l so
nucudur, derler. 

«Orada temelli kahrlar. (Oradan aynlmazlar, olmezler, sona erip 
zail olmazlar, oradan aynlmak da istemezler. ) » Nitekim Allah Teala · 
b~ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurur : «Bahtiyar olanlar ise cennet
tedirler. Gokler ve yer durdukc;a temelli kalacaklardu orada. Rabbmm 
diledigi ba§ka. Bu. ardl aras1 kesilmeyen bir vergidir.)) (IHud, 108). 

«Oras1 ne gtizel bir yer ve ne gtizel bir duraktlr.» Gortinti§ti ne ka
dar giizel, oturup kalkacak yer olarak ne kadar hO§tur.» De ki; Duamz 
olmasayd1, Rabb1m size deger verir miydi? » Siz O'na ibadet etmemi§ ol
saydmlz hie; size aldm§ eder miydi? Elbette aldin§ edt:p on em vermezdi. 
0, yaratlklan ancak kendisine ibadet etsinler, zatm1 birlesinler, sabah
ak§am tesbih etsinler diye yaratrm~t1r. Mticahid ve Amr ibn ~uayb, 
<<Rabb1m size deger verir miydi?)) ayetini §Oyle anllyorlar: Rabbrm sizi . 
ne yapsm. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ceDe ki : Duamz 

. olmasaydi, Rabb1m size deger verir miydi? » ayetinde §Oyle buyruldugu
nu sayler: ~ayet imammz olmasaydl, Rabb1m size deger verir miydi? 
Allah Teala burada k8.firlere, 'inananlar olarak yaratmad1gma gore on
lara ihtiyacmm olmadigmi haber vermi§tir. ~ayet onlara ihtiyac1 olsay
d!, inananlara imam sevdirdigi gibi onlara da sevdirirdi. 

« (Ey ka.firler), gergekten yalanladm1z. 0 halde (sizin yal~mlama- . 
mz) azab olarak yakamz1 birakmayacaktrr.» yakalayacaktlr. Sizin yalan
lamanlz 'helakinize, azabmiZa, diinya ve 8.hirette yok olmamza miincer 
ohicaktir. Bedir gtinti de bu hiikmiin ic;ine girer. Nitekim Abdullah ibn 
Mes'ud, Ubeyy ibn Ka'b, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Miicahjd, Dah
hak, Katade , 'Stiddi ve ba§kalan da, ayeti boyle agiklarni§lardir. Hasan 
el-Basrl ise, azabm onlarm yakasmi birakmamasi k1yamet gtiniinde ola
caktlr, der. Bununla biraz once gec;en ac;Ildama arasmda bir teza.d yok· 
tur. En dogrusunu Allah bilir. 

F1URK,AN SOREStNtN .SONU 

, 
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~UARA . SORESt 

(Mekke'de nazil olm~tur) 

tmam Malik'den rivayet edilen tefsirde bu surenin ismi, el-Camia 
sfuesi olarak ge~mektedir. 

Rahman ve Rahim olan Allah'm ad1yla. 

1 - Ta, Sin, Mim. 
2 - Bunlar apa~1k kitab1n ayetleridir. 
3 - Mii'min olmuyorlar diye nerede ise kendini mah

vedeceksin. 
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4 - Dilersek, oniara gokten bir a yet indiririz de ona 
boyunlan egik kahr. 

5 - OnLara Rahman'da:n bir ogut geldiginde, mutlaka 
onda..n yuz c;evirirler. 

6 - Onlar gerc;ekten yalanladilar. Ama alay edip · dur
duklan ~eylerin haberleri kendilerine yak1nda gelecektir. 

7 - Yeryuzune bakmazlar m1 ki. Biz orada bitkilertien 
nice guzel c;iftler bitirmi$izdir. 

8 - Muhakkak ki bunda, bir ayet vard1r. Ama onlar1n 
c;ogu mu'min blmadllar. 

9 - Ve muhakkak ki senin Rabb1n, elbette 0; Aziz'dir, 
Rahim'dir. 

Surelerin ba§larmda bulunan hunlf-1 mukatta hakkmda bilgi Ba
kara sfuesi tefsirinin b~mda gec;m~ti. 

((Bunlar apac;lk kitabm ayetleridir.» Bunlar Kur'an-1 Mtibin'in, hak 
ile babll, sap1khkla olgunlugu birbirinden ay1ran apac;lk Kur'an'm ayet
leridir. cMti'min o~uyorlar diye (onlann imamna h1rsmdan ve onlara 
olan iiziinttiden) neredeyse kendini mahv (edip helak) edeceksin.>> Bru, 
inanc;slZ kafirlerin imans1zhklan konusunda Allah Teala'nm elc;isi 
(s.a.)ni bir tesellisidir. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buy
rulmaktadlr: <<Aitlk onlara iiztilerek kendini harab etme.>> (Fatir, 8). 
((Demek ki, bu ooze (!tur'an'a) inanmayanlarm ardmdan tiztilerek ne
redeyse kendini mahvedeceksin.>> (Kehf, 6). Mticahid, ikrime, Hasan, 
Katade, At1yye ve Dahhak, ((Neredeyse kendini mahvedeceksin.>> ayeti
ni: Neredeyse kendini oldtireceksin, §eklinde anlaitU§lard1r. 

Allah Teala buyurur ki : Dilersek onlara gokten bir ayet indiririz 
de, ona boyunlan egik kahr. Dilemi§ olsaydlk, onlan zorla im.ana mec
bfu b1rakacak bir ayet indirirdik. Fakat Biz bOyle yapnuyoruz. Zira Biz, 
ihtiyari olan imarun d1§mda kimsenin imanm1 murad etmi§ degiliz. Ba§
ka aye~-i kerirrie'lerde ise §Oyle buyruluyor: ((:Eger Rabbm dileseydi, yer
ytiztindeki insanlarm hepsi iman ederdi. Oyleyse sen mi insanlan mti'
min olmalari ic;in oorlayacaksm?>> (Ylinus, 99). «Rabb1m dileseydi; btitiin 
insanlan tek bir timmet yapardl. Onlar ise hala aynllktadrrlar. Esasen 
onlan bunun ic;in yaratml§tlr. Rabb1mn rahmet ettikleri, mtistesnfuhr.» 
(Hud, 118-119). Allah takdirini infaz etmi§, hikmeti gec;mi§, kendileri
ne peygamberler gondemnek ve kitaplar indirmek sfuetiyle yaratlklan 
aleyhine en kesin huccet konulmlliltur. 
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«Onlara Rahman'dan bir ogut geldiginde, mutlaka ondan yiiz ~e
virirler. (Onlara gokten ne zaman bir kitab gelse insanlarm c;ogu ondan 
yiiz c;evinn~tir.) >> Nitekim ba~ka ayetlerde §Dyle buyruluyor: «Sen ne 
kadar lurs gostersen de yine insanlarm c;ogu inanmazlar.>> (Yusuf, 103), 
<~:YaZik §U kullara ki, kendilerine bir peygamber gelmeye dursun, onu . 
hemen alaya allrlardL >> (Ya-Sin, 30), «Sonra birbiri ard1 s1ra peygam
berlerimizi gonderxiik. Her iimmete peygamberi geldikc;e onu yalanladi
lar. Biz de onlan birbiri ard1 sua yok edip hepsini biTer efsane yaptlk. 
!nanmayan bir kavim uzak olsun.>> (Mii'minftn, 44) . Bu sebeple Allah 
Teala burada da: «Onlar gerc;ekten yalanladllar. Ama alay edip durduk
lan §eyleTin haberleri kendilerine yakmda gelecektir.>> buyurmu§tur. 
Onlar, kendilerine gelen gerc;egi yalanlaml§lardrr. Ama bir siire sonra 
bu yalanlamanm haberini, neticesini bileceklerdir. «Zulmedenler gore
ceklerdir nas1l bir ylklll§la y1kllacaklanm. » (~uara, 227). Sonra Allah Te
ala, elc;isine kar§l 91kmaya ve kitabm1 yalanlamaya ciir'et ederilere sal
tana;tl, kadri ve §anmm yiiceligmdeki azamet ini haber verip tenbihte 
bulunur. ~iiphesiz 0, yeryiiziinii yaratan, orada ekinler, meyveler ve 
hayvanla.rdan nice giizel c;iftler bitiren Kadir, Azim ve Kahir olan Al
lah'tir. Siifyan Sevri'nin birisinden, onun da ~a'bi'den rivayetine gore> 
insanlar da yeryiiziiniin bitkilerindendir. Onlardan cennete giren ke
rimdir, cehenneme girenleri ise al~aktrr. 

· «Muhakkak ki bunda, bir ayet vardlr.>> Yeryiiziinii yayml§ ve gogii 
yiik~eltmi§ olan Yaratlcmm e§yalan yaratmadaki giiciine bir delalet 
vard1r. Bununla birlikte insanlann c;ogu iman etmem~; aksine O'nu, 
elc;ilerini, ki:tablarm1 yalanlayarak emirlerine muhalefet etmi§ ve ya
saklanm i§lemi§lerdir. 

«Ve muhakkak ki senin Rabbm, elbette 0; Aziz'dir, (Her §eye ga
lib olan, kahr u galabesi altmda tutan O'dur. Yaratlklanna kar§l) Ra
him'dir. Kendisine isyan edenlerin azabm1 hemen vermez, aksine . onlara 
miihlet verir, geciktirir sonra muktedir ve Aziz olanm yakalamas1yla 
onlan yakala.y1verir. Ebu Aliye, Katacte, Rebi' ibn Enes ve ibn · tshak 
derler ki: Emrine muhalefetle bir ba§kasma tapmanlardan intikam a~
masmda elbette Aziz oland1r. Said ib1;1 Ciibeyr Allah'm, kendlsine tevbe 
edip donenlere kar§l Rahim oldugunu soyler. 
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10- Hani Rabb1n Musa:ya seslenmi~ti ki; Zalimler gii
rfihuna git; 

11- Firavun kavmine, sak1nmazlar m1 hala? 
12- Dedi ki: Rabb1m, onlann beni yalanlamalanndan 

korkanm. 
13 - Gogsiim darahyor, dilim ru;alrnuyor. Bunun ic;;in 

Harun'a da el<;ilik ver. 
14- Hem onlann bana isnad ettikleri bir sm; var. Kor

karim ki beni oldiiriirler. 
15 - Buyurdu ki: Hay1r, ikiniz ayetlerimizle gidin. Mu

hakkak Biz sizinle beraber dinleyicilerdeniz. 

16- Firavun'a vann ve deyin ki: Biz, alemlerin Raibbi
nin peygamberleriyiz. 

17 - israilogullar1n1 bizimle beraber gander. 

18 - Dedi ki: <;ocukken biz seni yan1m1za ahp biiyiit
medik mi? Ve sen hayat1n1n bir<;ok Yillanm aram1zda ge
<;irdin. 

19- Ve yapaoa~n i~i de yaptln. Sen nankorlerdensin. 

20- Dedi ki: Ben, onu yaptrm, ama o zaman ~~kinlar
dandim. 

21 - Bu yiizden sizden korktugum i<;in kax;tlm. Sonra 
Rabb1m bana hiikiim ihsan etti ve beni peygamberlerden 
kll{h. 

22 - i~te, 'ba~1ma ~akt1g1n o nimet, !srailogullanm ko
le ettigin i!<;indir. 
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Hz. MUs& ve Firavun'un Kavmi 

Allah Teala kulu, el<;isi ve kelim'i !mran oglu Mllsa'ya Tur dagmm 
sag tarafmdan seslendigi zaman ona emrettiklerini haber veriyor. Rab
bi o zaman kelim'i musa ile kon~U§. ona sesleruni§, ona risalet verip 
se\!mi§ ve Firavun ile erkamna gitmesini emretmi§tir. ~oyle buyurur: 
<(Z3.limler gtiruhuna~·git; Firavun kavmine. Sakmmazlar rm h§,la?» 0 
da dedi ki: «Rabbuh, onlarm beni yalanlamalarmdan korkanm. Gog
slim darallyor, dilim a~1lrmyor. Bunun ic;in Harlin'a da el~ilik ver. Hem · 
onlarm bana isnad ettiklen bir sue; var. Korkanm ki beni oldiirii.rler.» 
Bunla:r; Hz. Mtisa'mn Allah'tan giderilmesini istedigi oztirlerdir. Nite
kirn Taha. sfuesinde belirtildigi tizere §6yle derni.§ti: c:Rabbrm, gogstim:ii 
ac;. !.~imi kolayl~tlr, dilimden de dtigumti ~oz ki, s6ziimti iyi anlasmlar. 
Kendi ailemden bir vezir ver bana, kard€.iim Harun'u; onunla destek., 
1e beni, onu~i§imizde ortak yap ki, Seni daha ~ok tesbih edelim. Ve Se
ni daha ($qk anahm.~iiphesiz ki Sen, bizi gormektesin. Buyurdu ki: Ey 
Mtlsa, istedigin sana verilmi.§tir.» (Taha, 25-36) . 

. «Hem onlarm bana isnact ettikleri bir su~ var. Korkanm ki beni 
oldiiriirler.» Yani o klptiyi oldiirmti§ Olma.<51 sebebiyle kendisini oldiire
ceklerinden korkm'll§tur ki, zaten Mlsu diyarmdan t;lkl§mm da sebebi 
budur. Allah Teala da buyurdu ki: c:Hayrr, (bu konuda hie; bir §eyden 
korkma.) » Nitekim b~ka bir ayetri kerlmede §Oyle buyruluyor: «Bu
yurdu ki: Senin giiciinii karde§inle artrracagiZ. ikinize de oyle bir gii~. 
(bir hii11han)' verecegiz ki onlar, size eri§emeyecekler. Ayetlerimizle iki
niz de, ikinize uyanlar da iistiin geleceklerdir.» (Kasas, 35). «ikiniz ayet
lerimizle gidin. Muhakkak Biz sizinle beraber dinleyicilerdeniz.» Nite
kim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurmaktadir: «Kork
niaym, Ben sizinle beraberim, hem gortir, hem de i§itirim.>> (Taha, 46). 
Ben korumam, g6zetlemem, yard1m ve desteklememle ikinizle berabe
rim. «Firavun'a varm ve deyin ki: Biz, alemlerin Rabbrmn peygamber
leriyiz.» Ba§ka bir ayet-i kerime'de Allah Teala §6yle buyurur: «Dogru
su biz, senin Rabbmm el($ileriyiz.» (Taha, 47). ikimizden her biri· sana 
Allah'm el~isidir. <<tsrailogullanm bizimle beraber gander. (Onlan esa
retinden, yakalamandan, kahrmdan ve i§kence etmenden serbest brrak. 
Zira onlar, Allah'm inanan kulla:n ve ihlash ta:raftarlandir. Bununla 
beraber onlar senin yarunda alc;altlCl bir azab ic;indedirler.) » Hz. Musa 
FiraVUJil'a bunlan s6yledigi zaman, Firavun biisbiitiin yiiz ~evirdi, horla
ma ve istihfaf gozii.yle ona baka:rak: ((<;ocukken biz seni yanrrmza ahp 
buyiitmedik mi? Ve sen hayaJtmm bir<;ok yillarim aramizda gec;irdin.» 

Tefstr, C: XI; F. 380 



I 

6058 !BN KES!R (Cl\z: 19; Siir.e : 26 

dedi. i<;imizde, evimizde ve yatagmnzda yeti.§tirip biiyiittiigiimiiz, sene
ler boyu nimetlere bogdugumuz sen degil misin? Biitiin bunlardan son
ra sen bu iyiliklerimize 6yle bir §eyle mukabelede bulund:un ki, bizden 
bir adami oldiirdiin ve sana olan nimetlerimizi 'inkar ettin. Bu sebeple
dir ki Firavun ana: «Sen nankorlerdensin.» demi§ti. ibn Abbas ve Ab
durrMunan ibn Zeyd ibn Eslem ayetteki kafir kelimesini; nankor, §ek
linde anlarml}lardlr. ibn Cerir de bu a<;1klamay1 tercih ediyor. 

((Dedi ki: (0 durumda) ben, onu yaptlm, arna o zaman §a§kmlar-
dandlm. (Allah bana vahyetmeden ve bana. risalet, peygamberlik nime
ti vermezden once yapmll}trm bunu.) » ibn Abbas (r.a.), Miicaihid, Ka
tade, Dahhak ve ba§kalan ayetteki ( ~LiJI ) kelimesini; bilgisizler 

· oliuak a<;lklarlar ki buna gore anlam: Ama o zaman ben bilgisizlerden
dim, §eklinde olacakt1r. ibn Ciireyc ayett.eki bu kelimenin, Abdullah ibn 
Mes'ud'un k1raetinde bilgisizler anlamma gelecek §ekilde oldugunu say
ler. 

«BU yiizden sizden korktugum i<;in ka<;t1m. Sonra Rabb1m bana hii
kiim ihsan etti ve beni peygamberlerden k1ld1. » Birinci durum aynllp 

- gitti ve diger bir durum geldi. Allah Teala beni, sana peygamber olarak 
gonderdi. ~ayet Allah'a itaat edersen kurtulur, O'na muhalefet edersen 
de helak olurstin. 

Sonra Mllsa §Oyle dedi: <<'i§te ba§Ima kakt1gm o n'imet, israilogul
lanm kcle ettigin i<;indir.» Bana yaprm§ oldugun iyilik ve beni yeti§tirip 
biiyiitmen, israilogullarma yapt1gm kotiiliigiin kar§1llg1dlr. Onlan ko
leler . ve hizmet<;iler yaptm. il}lerinde ve te beamn zorluklannda onlan 
kullandm. Onlarm biitiiniine kotiiliik yapml§ olman kar§Illgmda onlar
dan bir tek ki§iye iyilikte bulunmu§ olman yetmiyor mu? Onlara yap
ffil§ olduklarma nisbetle senin anlattlgm hi<; bir deger ifade etmez. 

23- Firavun: Alemlerin RaJbb1 da nedir? dedi. 

24 - Dedi ki: Goklerin, yerin ve ikisinin arasn1!da bu
lunanlann Rabb1d1r. Eger siz yakin getirenlerden iseniz. 

25 - Yarunda bulunanlara: i~itmiyor musunuz? dedi. 
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26- 0 da: Sizin de Rabbnuz ve once .gec;mi~ atalanni
Zin da Rabb1d1r, dedi. 

27- Firavun dedi ki: Size gonderilen peygamberiniz 
~uphesiz delidir. 

28-0 da: Eger akhn1z::t. b~1n1za ahrsanlZ; dogunun, 
bat1n1n ve ikisinin aras1nda bulunanlann -Rabbidir, dedi. 

Allah Teala ((Alemlerin Rabbi dedigm nedir?>l sazi.inden Firavun'un 
ki.ifri.i, inadi, azgmhjp ve inkanm haber verir. Zira o kavmine daha on
ce: ((Ey ileri •gelenler, sizin benden ba§ka bir tannruz oldugunu bilmiyo
rum.» (Kasas, 38) dedi ve ((kavmini kii~funsedi. Ama onlar yine de ken
disine itaat ettiler.>l (Zuhruf, 54). Onlar, yegane yaratlc1 olan Allah'1 in
kar eder ve kendilerinin Firavun dJ.§mda Rablan olmadlgma inarurlar
dl. Mlisa. Firavun'a: ((~i.i.phesiz ben alemlerin Rabbmm el~isiyim.» de
dig} zaman Firavun kendisine : cBenim dl~1mda aJemlerin Rabbi oldu
gunu zannettigin kimdir? >l dem~ti . Selef iUimleri ile halef imamlan 
ayeti boyle a~lklamlJ}lardir. Hatta Si.iddi bu ayet-i kerime'nin; ((Ey Mu
sa, Rabbiruz kimdir sizin? dedi. (MUsa. da) dedi ki: Rabbumz her §eye 
yaratllll}rm veren, sonra da dogru yola eri§tirendir.» (TaM, 49-50) aye
ti gibi oldugunu so.ylemi§tir. Buradaki sorunun mahiyyetten sual oldu
gunu sanan mantlk~llarla ba§kalan hata etmektedirler. Zira FiraV'I.ln, 
bir yaraticmm varllgmi kabul etmiyordu ki onun ma.hiyyetini sorsun. 
Tam aksine aleyhine huccet ve bi.irhanlar konulmu§ bile olsa gori.indu
gu kadanyla o, yaratiCIYI bi.itiini.iyle inkar etme durumundaydi. i§te Hz. 
MUsa., Firavun kendisine ruemlerin Rabbmi sordugu zaman §O•yle de
rni§ti: cGoklerin, yerin ve ikisinin arasmda bulunanlann Rabbidir.>> 
Bunlarm hepsinin yaraticisi, maliki, onlarda tasarnif siliibi, onlarm ila
hi olup O'nun orta~ yoktur. Bi.itiin e§yayi; ulvi alemi ve onda.'·d sa.bit 
Yildlzlarla parlak seyyareleri, alem-i si.ifli ile ondaki denizleri, ~olleri, 

daglan, aga~lan, canlllan, bitkileri ve meyveleri, bunlann arasmdaki 
havayi, kU§lari ve havanm i~erdiklerini yaratan Allah O'dur. Bunlarm 
hepsi O'nun kullan olup O'na boyun egmi§lerdir. 

ccEger siz, yakin getirenlerden iseniz.» Sizin yakin sa.hibi kalbleriniz, 
gef\:ekleri goren gQ.zleriniz varsa. i§te o zaman Firavun, · ~evresindeki er
kanma, devletinin biiyi.iklerine doni.ip soylediklerinde Hz. MU.Sa'y1 yalan
lama ve alay etme §eklinde onlara: «i§itmiyor musunuz?>l MU.Sa'nm, 
benden ba§ka sizin bir ilahiruz olduguna dair zanruru ifa.:cte eden sozle
rine §a§miyor musunuz? dedi. Hz. Musa da onlara: cc'Sizin de Rabbm1z 
ve once g~mi§ atalanmzm da Rabbld1I.>> dedi. Sizin yaraticimz, Fira
vun ve zamanmdan onceki ilk atalarm1zm yaratlc1s1 O'dur. c<·Firavun da . 
(kavmine) dedi ki: Size gonderilen peygamberiniz §i.i.phesiz delidir.» Or-
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tada benim · dl.§rmda bir Rab oldugunu iddia ediyor. Demek ki bunun 
akll yok, dedi. Hz. Musa ise Firavun'un ~et ettigi §iiphelere muh.Atab 
olanlara §U soziiyle cevab verdi: «Eger aklrmz1 ba§lmZa allrsamz; dogu
I'l!un, batmm ve ikisinin arasmda bulunaniarm Rabb1d1r.» 0 Allah ki 
doguyu dogu olarak yaratmi§, ylldiZ.lar oradan doguyor. Bat1y1 batl ola
rak yarat:rnl§, sabit olaruyla ve seyyareleri ile y1ldizlar oradan bat1yor. 
~ayet §U adam . Allah'm buyruk altma allp Olc;iller koym~ oldugu §U 
nrnam ile birlikte gerc;ekten sizin Rabbm1z ve i18.hrmz oldugunu saru
yorsa, durumu tersine c;evirsin ; doguyu bat1, batly1 da dogu yapsm. Ni
tekim Allah Tea.la Hz. ibnlliim'le Rabb1 konusunda miinaka§aya girifi.en 
kimseden §Oyle haber veriyor : ((Allah kendisin~ millk verdigi ic;in, Rabbi 
hakkmd.a ibrahlm ile tartl§aru gormedin mi? Rani ibramm: Benim 
Rabbrm oldi.iren ve diriltendir, deyince o; ben de diriltir ve oldiiriirum, 
demi§ti. ibrahim: Allah gi.ine§i Dogudan getirir. Haydi sen de onu Ba
tldan getir, deyince; o, kiifreden herif apl§lp kaldl. 6yle ya, Allah zalim
ler giirUhunu hidayete erdirmez.» (Bakara, 258). Bu sebeple Firavun 
maglub olrup huccetleri tiikenince makam1m, g'liciinii ve hiikumranllgi
ru kullanmaya donmii§ ve bunun kendisine fayda verecegme, Hz. MUsa. 
(a.s.) hakkmda gec;erli olacagma inanmi§ttlr. Allah Teala a§ag1daki ayet
lerde ondan §U §ekilde ~ber verecektir: 

29 - Firavun dedi ki: Benden ba~k!a bir tann edinirsen; 
~iiphesiz seni, hapse atllanlardan k1lanm. 

30 ~Sana apa<;ak bir ~eyle gelmi~sem de.mi? dedi . 

. 31 .- Firavun: Eger dogru soyliiyorsan haydi getir onu, 
dedi . .. 

32- Bunun iizerine o asas1n1 attl, bir de ne gorsiin; 
apa<;ak bir ejderhad1r. 
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33- Elini c;1kard1 bir de ne gorsiin; bakanlara bembe-
yazdrr. -

34- <;evresinde bulunan ileri gelenlere dedi ki: Sup
hesiz bu. belletilmi~ bir biiyiiciidiir. 

35 - Sizi ~iiyiisiiyle memleketinizden c;lkarm'ak isti
yor. Ne dersiniz? 

36- Dediler ki: Onu ve ~arde~ini ahkoy. $ehirlere top
layicilar gonder. 

37 - Belletilmi~ tum buyucUJeri sana getirsinler. 

Firavun, aleyhine beyan ve akllla huccet konulup (maglub olun
ca) Hz. l\1usa'ya giicii ve hiikiimrAnl1g1 ile galib gelmeye yonelmi§; bu 
maka.mdan sonra artlk soze yer olmadlguu zannetiil.i§tir. Dedi ki: ((Ben
den ba§ka bir tann edinirsen; §iiphesiz seni hapse atllanlardan kilarrm.» 
Bunun iizerine Hz. Musa da: ccSana apa<y1k bir §eyle (ve kesin bir bur
hanla) gelmi§sem de mi? >> dedi. Firavun: ccEger dogru 80yliiyorsan hay
di getir onu.» dedi. Bunun i.izerine Hz. Mlisa asasm1 att1, bir de ne 
gorsun; apa~lk (ayaklan ve buyiik bir agZI olan, gorenlerin kalbini ye
rinden ho,platlc1, korkutucu) bir ejderhadlr. Elini (cebinden) <y1kard1, 
bir de ne gorsun; bakanlara (ay parc;as1 gibi) bembeyaz (parlamakta) 
drr. Firavun isyankar tavnyla yalanlama ve inadla§Illaya kO§arak <yev
resindeki erkanma: ((~iiphesiz bu, belletilmi§ bir buyucudiir. (Sihirde 
parlak ve iistiin bir seviyededir.) >> Boylece Firavun \!evresindekilere, Hz. 
Musa 'nm gosterdiklerinin muciz€ kabilinden olmayrp sihir kabilinden 
oldugunu kabul ettirmek isteyip sonra onlan Hz. MUsa.'ya muhruefete ve · 
onu inkara te§vikle: «Sizi biiyiisiiyle memleketinizden ~lkarm·ak istiyor .. 
N€ dersiniz?» Yaptl·gl bu §eyle insanlarm kalblerini kazanmak ve boy
lece taraftarlanm, yardimcilanm, kendisine tabi olanlan ~galtlp size 
devletinizde ·galib gelerek illkeleri sizin eliniooen almak istiyor. Ne ya
pacagima dair bana gorii§iiniiz:ii bildirin, dedi. Decliler ki: ccOnu ve kar
de§ini allkoy. ~ehirlere toplayicilar gonder.» Onu ve karde§ini biraz ge
ciktir ki senin iilkenin §ehirlerinden her bir bilgin sihirbazlan ona kar~1 
topla, ona mukabelede bulunsunlar, onun getirdigmin bir benzerini yap
smlar. Boylece sen ona galib gelmi§ olursun, zafer ve gu\!lendirme senin 
olur. Firavun, onlarm bu sozlerine icabet etti. Bunlar, Allah Teala'mn 
miisahhar kllmas1yla olmU§tur. Boylece insanlar diiz bir yerde toplana
caklar; AllaJh.'m ayetleri, huccetleri ve biirhanlan giipegiindti.z ~lk ola"' 
rak insanlara gorililecekti. 
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38 - Buyuculer belli bir gunun tayin edilen vaktinde 
topland1lar. ' 

39 - 1nsanlara: Siz de toplan1r mrs1mz? denildi. 

40 - Eger onlar galib gelirlerse, biiyuciilere belki biz 
de tabi oluruz. 

41 - Biiyiiciiler geldikleri vakit Firavun'a dediler ki: 
Galib gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ucret vard1r 
degil mi? 

42- Evet, dedi. 0 takdirde siz, muhakkak gozdeler
densiniz. 

43- Musa onlara dedi ki: Atacak oldugunuz !?eyleri 
a tin. 

44 - Onlar da bunun iizerine iplerini ve degneklerini 
attllar ve dediler ki: Firavun hakk1 i~in elbette biz galib 
gelenleriz~ 

45 - Ardmdan Musa asas1n1 att1. Bir de ne gorsunler; 
onlann uydurduklann1 yutuveriyor. 

46 - Bunun iizerine biiyiiciiler seodeye kapandllar. 
4 7 - Dediler ki: Biz, alemlerin Rab'bma inand1k. 
48 - Musa ve Harun'un Rabbma. 
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Allah Terua, Hz. Mlisa ile klptiler arasmda gec;en bu fiili munaza
rayi A'raf ve Taha sureleri ile bu sftrede zikretmektedir. K1ptiler Allah'
m nfuunu agiZlan ile sondiirmek istemi.§ler; Allah Teala da kafirler is
temese (ho§lanmasa) bile nurunu tamamlamakta 1srar etmi§tir. Kufiir
le imarun zaten durumlan budur; kar§I kar§Iya geldikleri zaman iman 
mutlaka ona galebe c;alacaktlr. «Hayrr; Biz gerc;egi, batllm tepesine in
diririz de onun beynini parc;alar. Bir 'tie bakarsm ki o, yok olup gitmi§
tir. Allah'a yakl§tHdiklanmzdan dolay1 yaz1klar olsun size.» (Enbiya, 
18), «De ki: Hak geldi, ba.t1l y1klld1. Muhakkak batil zaten yikllacakti.» 
(is·ra, 81). Mlslr illkesinin c;e§itli yerlerinden toplami§ olduklan buyu
cfrler geldHer. 0 zamanda insanlarm buyu san'atlm en iyi icra edenleri 
ve olmami§ §eyleri olmu'? gibi gastermede en guc;lfrleri idiler. Sihirbaz
lar, biiyiik bir topluluk te§kil e:iiyordu. Onlarm saYISl hakklnda on iki 
bin, on be§ bin, on yedi bin, on dokuz bin, otuz bin kiisur, seksen bin ve 
benzeri sayllar ileri surulmii§tiir. Onlann say1lanru en iyi Allah bilir. 

tbn !shak der ki: onlarm ileri gelenleri ve ba§kanlan dort ki§i dlu::_) 
bunlar Satur, Azur. ( ~ ) (?) ve Yasla (?) idiler. 

insanlar o gun iQin toplanmaya ayn bir onem verdiler. ic;lerinden 
bazilan: «Eger onlar galib gelirlerse, buyucfrlere belki biz de ta.bi olu
ruz.» diyordu. Onlar; gerc;ek, ister sihirbazlardan isterse Mlisa'dan olsun 
biz gerc;:ege uyariZ, dememi§lerdir. Aksine tebea, krallanrun dini uzere
dir. Biiyucfrler Firavun'un meclisine geldiler. Firavun'un taht1 kurul
mu§, hizmetc;ilerini, vezirlerini, devletinin ileri gelenlerini ve ordulan
m etrafma topl~t1. Sihirbazlar Firavun'un onunde dikilip, Musa'ya 
galib geldikleri takdirde kendilerine ihsanda bulunmas1m ve kendisine 
yakm olanlardan kllmasm1 istediler. Dediler ki: «Galib gelenler biz olur
sak, muhakkak bize bir ucret vardlr degil mi?» Firavun da: «Evet, dedi. 
0 takdirde siz, muhakkak gozdeler:iensiniz. (Sizin benden istediklerini~ 
den daha ozel bir §ekilde mukafatlan:iuacagim ve sizi katrmdaki goz
delerden, arkada§lar1mdan k1lacagrm.) » Buyucfrler miinazara yerine 
dondfrler ve: «Dediler ki: Ey Musa ya sen at, ya da ilk atanlar biz ola
hm. 0 da: Hay1r, siz atm, dedi.» (Taha, 65-66). Olay burada k1saltllarak 
anlatilmaktadir. Hz. Musa onlara: <<Atacak oldugunuz §eyleri atm.» de
di. Onlar da bunun iizerine iplerini ve degneklerini att1lar ve dediler ki: 
«Firavun hakkl ic;in elbette biz galib gelenleriz.» ( ... ) Allah Teala bu ko
nuyla Hgili olarak A'raf suresinde: «Halkm ·gozlerini buyulediler, onlara 
korku sald1lar ve buyuk bir sihir getirmi§ oldular.» (A'r8.f, 116) buyu
rurken, Taha sfuesinde: <<Bir de ne gorsun; onlann ipleri ve degnekleri, 
buy'iileri y'iiziinden kendisine gerc;ekten yuruyorlarmi§ gibi geldi. Bu
nun ic;:in Mftsa, ic;inde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak sen daha 
ustiinsiin, dedik. Sag elindekini at da onlarm yapt1klanm yutsun. Zi
ra onlann yapt1klar1, sadece sihirbaz d'iizenidir. Ne·rede olursa olsun 'si-
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hirbaz asla ba§an kazanamaz.» (Taha, 66-69) buyunnu§ olup burada 
da: «Ardmdan MO.Sa asasm1 attl. Bir de ne gorsiinler; onlann uydur
duklarim yutuveriyor.» Her yerden onlann attlklanm yakalay1p yu:tu
yor ve onlardan hie; birisini brraknuyor. Allah Teala durumu b~ka bir 
ayet-i kerim.e'de §Oyle haber vermektedir: ccBoylece hak yerini buldu. ve 

. onlalrm yapmakta olduklan §eyler de bo§a gitti. i§te orada yenildile!r, 
hor ve hakir geri dondiiler. Sihirbazlar da hep birden secdeye kapa.ndl
lar. Deemer ki: Alemlerin Rabbma iman ettik. Musa ve Harun'un Rab
bma.» (A'rru. 118~ 122). Bu gerc;ekten azametli bir durum, kesin bir bur
han ve hasrm kahredici bir huccet olmU§tur. ~endilerinden zafer umu
lan ve mutlaka tistiin gelmeleri istenilenler maglub olmU§, boyun eg
rni§ ve o anda Hz. Miisa'ya iman ederek Hz. Musa ve Hariin'u gerc;ekle, 
parlak bir mucizeyle gonderen alemlerin Rabbi_ Allah'a secde etmi§lerdi. 
Fira.vun oyle bir maglub OlmU§tU ki alemde. bir benzerine §ahid oluruna
Illl§tlf. Firavun -Allah'm la'neti onun iizerine olsun- o kadar utan
rnaz ve ctir'etli idi ki hemen btiytiklenmeye, ina.dla~·maya ve batil iddi
asma dondti, biiyii.ciileri tehdid etmeye b~ladl. 0, §Oyle diyordti: «Dog
rusu o, size btiyti ogreten btiytigtinii.zdtir.» (Taha., 71), ccDogrusu bu; 
halkl §ehirden ~Ikarmamz i<;in dtizdiigiintiz bir hiledir. Fakat yakmda 
bilirsiniz siz.» (A'rat, 123). 

49 - Ben, size izin vermezden once mi ona ina..ndlruz? 
~uphesfz size bl}.yii ogreten buyugii.nuzdur. Simdi bilecek
siniz; elbette ben ellerinizi ve ayaklanruz1 andolsun ki cap
razlama kestirecegim ve hepinizi ·ast1racagrm, dedi. 

50- Onlar da dediler ki: Zarari yok. Biz, muhakkak 
Rab bi·m'lza donenleriz. 

5i -.Biz, gerc;ekten RabbrmlZln; mu'minlerin ilki olma
nnzdan dolayr hatalarrm1z!' bag1~layacagm1 umar1z. 

Bii.yiicillerin Firavun tarafmdan tehdid olunrnas1 onlara. te'sir etr 
memi§, bilakis bu tehdid onlann imanuu ve .tesUmiyyetini arttliiill§tlr. 
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Zira onlann kalblerinden kiifiir ortiisii a~Ilrm§, kavimlerinin bilmedik
leri bilgileri ile gen;ek onlara zahir olmll§tur. Oyle ki Hz. Musa:mn getir
~ oldugu §ey bir be§erden asla sad1r olamazd1. AI\Cak Allah tarafmdan 
te'yid edilen, Rabbmdan getirdiginin dogruluguna Allah.'m bir huccet 
ve delaJet k1ldlg1 kimseden sarur olabilirdi. Bu sebepledir ki Firavun 
onlara §Oyle de~ti: «Ben size izin vermezden once mi ona inand1mz?» 
Yapt1gm1z §eyde benden izin almamz ve bu konuda benden once dav
ranmamamz gerekirdi. ~ayet ben size izin verirsem yapacak, yasaklar
sam geri duracaktlmz. Zira ben, itaat olunacak yegane hakimim. <<~iip

hesiz size biiyii ogreten biiyiiguniizdiir.» Firavun'un bu tavn, bile bile 
inactl~ma ve hakkl inkardrr. Herkes bunun batll oldugunu bilir. Zira 
o giinden once Hz. Mfua onlarla bir araya gelme~ti. Onlara sihir san'
atmi ogreten biiyiikleri nasll olabilir ki? Zaten akll olan bOyle bir §ey 
soylemez. Soma Firavun ellerini, ayaklann1 kestirip astmnakla tehdid 
ettiginde onlar dediler ki : ((Zaran yok. Biz, (ald1racak da degiliz. Donii§ 
AllaJh'adlr ve biz) muhakkak RabblffilZa donenleriz.» 0, giizel amel i§le
yenin ecrini elbette zayi ' etmeyecektir. Senin bi'ze yaptlgm elbette O'na 
gizli kalacak degildir. Bu yi.izden bizi, en miikemmel miikafatla muka... 
fatlandlracaktir. Bu sebebledir ki onlar §Oyle demi§lerdir: «Biz ger~ek
ten Rabblffilzm; kavmimiz k1ptilerden hemen iman edenler olmanuz se
bebiyle senin rorlamanla yapt1guruz biiyii ve i§ledigimiz giinahlarlilliZl 
bagl§layacaJglni umanz.» Ve Firavun onlann he~sini oldiirtmi.i§tiir . 
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52 - Musa'ya da vahyettik ki: Kullanm1 geceleyin yola 
~akar. Suphesiz siz izleneceksiniz. 

53- Bunun iizerine Firavun ~ehirlere topl.ay1cllar gon
derdi. 

54 - Suphesiz ki bunlar; ldo'kiintii a?anhklardlr. 

55 - Ve ge~ekten bize de biiyiik bir 6fke beslemekte- · 
dirler. 

56- Dogrusu biz topluoa tedbirli olmahy1z. 
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57- Fakat Biz, onlan bah<;elerden ve p1nar b~lann
dan <;Ikardlk. 

58 - Hazinelerden ve ~erefli makamlardan. 

59 - Boylece onl,ara israilogullann1 miras<;I k1ld1k 

Hz. Ml1sa (a.s.)nm Mls1r diyarmda ikameti uzaffil§, orada Firavun 
ve erkaruria kar§I Allah'm huccet ve burhanlanm ortaya koymu§, bunun
la birlikte onlar inad ve hakka kar§I <;Ikmalann::la devam etrni§lerdir. 
Boylece azab ve cezadan ba§ka c;are kalma:ml§ oluyordu. Allah Teala Hz. 
MUsa. (a.s.) ya israilogullanm geceleyin Mls1r'dan <;Ikarmasm1, onlari' 
emrolundugu yere goturmesini emretti. Hz. Musa (a.s.) da Rabbmm 
ernrini yerine getirdi. Firavun'un kavrninden bir\!ok sus e§yas1ru ema
net olarak aldlktan sonra cnlan yola \!Ikard!. Miifessirlerd.en bir \!Ogu
nun anlattl?;ma gore Hz. Musa, onlan ay dogma vaktinde yola. \!Ikarrnl§
tl. Mucarud, -AllaJl ona rahmet eylesin-- o gece ay tutuldugunu s6y
ler. En dogrusunu Allah bilir. Hz .. Musa, Hz. Yusuf (a.s.)un kabrini sor
ffiU§ ve israilogullanndan ihtiyar bir kadm onun kabrini g6stermi§, Hz. 
MU.sa da onun tabutunu yanlarmda ta§Iml§tlr. !I4. Mt1sa'mn onun ta
butunu bi.zza.t yuklendigi s6ylenir. Hz. Yusuf isrrulogullan 'na Ml.s1r'dan 
<;Ikacaklan zaman tabutunu yanlarmda ta§Imalarmi vasiyyet etmi§. Bu 
hususta bir de hadis varid olmu§tur ki ibn Ebu Hatim -Allah ona rah
met eylesin- §oyle der: Bize Ali ibn Huseyn'in ... Ebu Mt1sa (el-E§'ari) 
den rivayetine gore; o, §6yle anlatrm§hr: Allah Rasillu (s.a.) bir bedeviye 
mUsa.fir olmU§ ve o da efendirnize ikramda bulunmU§, Allah Rasulu 
(s.a.) ona: Ahidle§tik, buyurmU§tu. (Bir giin) o bedevi Allah Rasulu 
(s.a.)ne geldi de, efendimiz ona: ihtiyacm nedir? diye sordu. Bedevi: 
K~umlu bir deve ve ailemin sagacag1 bir mi~tar kec;i, diye cevab verdi. 
Allah Rasillii: !srailogullannm ihtiyar kadm1 gibi olmaktan aciz mi kal
dm? buyurdu. Ashab1 efendimize: Ey Allah'm elc;isj, israilogullarmm ih
tiyar kadlm da nedir? diye sordular, §Oyle anlattl: Hz. Musa, israilogul
lanru yiirUtmek istediginde yolu kaybetmi§ti. israilogullarma: Bu ne 
haldir? diye sordu. israilogullannm bUginleri kendisine: Hz. Yusuf (a.s.) 
oliim do§eginde iken bizden Allah adma soz ald1 ki onun tabutunu bi
zimle birlikte nakletmedikc;e Mlstr'dan (;Ikmayaca~z. Bunu. sana hatlr
latmz, dediler. Hz. Musa onlara: Yt1suf'un kabrinin nere::le oldugunu 
hanginiz biliyor? diye sordu. !srailogullan ic;inde ihtiyar bir kadmdan 
ba§ka onu bilen yoktur, dediler. Hz. Musa o kadma haber gonderdi ve: 
Yt1suf'un kabrini bana g6ster, dedi. Kadm: Bana hukmumii vermedikc;e 
Allah'a yemin olsun ki bunu yapmayacagrm, dedi. Hz. Mlisa ona: Senin 
hukmiin nedir? diye sordu da kadm: Benim hiikmum seninle birlikte 
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cennette olmamdlr, dedi. Bu istek sanki Hz. Musa'ya agir geldi de ona: 
Bu kadma hiikmrlinii ver, denildi. Ka.dm onlan bir su birikintisine go
tti.rdii ve: Bu suyu. ba§ka bir yere akltln, dedi. Suyu ba.~ka birt yere akit
tllar da kadm: Buray1 kazm, dedi. Kazxhklannda Hz. Yusuf'un kabrini 
bulup c;Ikardllar, tabu.tu yiiklendiklerinde ise yol giindiiz 1~1gmda gibi 
aydmlan1verdi. Bu ge~ekten garib bir had.istir. Mevkuf olrnas1 dogruya 
daha yakm goriiniiyor. En dogrusunu Allah bilir. Sabahleyin onlarm 
mahallelerinde hie; bir ses olmad1gmi goriince, Firavun israilogwlanna 
son derece ofkelendi. Zira Allah Teala onu helak buyurmay1 mu.ract et
mi§ti. Ulkesine hemen oralardan ordu toplayacak kumandanlanm, ket
hiidilarmi gonderdi. Onlar ic;in de §Oyle nida ettirdi: «~iiphesiz ki bun
lar, (israilogullan), dokiintii azmhklandlr. Ve gerc;ekten bize de bii.yiik 
bir Ofke beslemektedirler. (Her zaman onlardan bizi ofkelendirecek dav
r~lar meydana gelmektedir.) Dogrusu biz, toplu.ca tedbirli olmally1z. 
(Biz her zaman onlann gailesinden sakmagelmi§izdir. Ben onlarm kok
lerini kazrmak ve y~illiklerini yok etmek istiyorum.) >> tsrailogullan 
hakkmdaki dilegme mukabil olarak kendisi ve ordusu o aklbete ugra
Illl§tlr. Allah Teala buyurur ki: <<Fakat Biz onlan bahc;elerden ve pmar 
ba§larmdan c;lkardlk. Hazinelerden ve §ereflli makamlardan.» Onlar ni
metlerden cehenneme c;Ikml§lardir. Yiice makamlar1, bahc;eleri, nehirle
ri, maHan, nZiklan, hiikiimranllgr ve diinyadaki bol makamlan terk et
mi§lerdir. «Boylece onlara israilogullanm mirasc;1 k1Id1k.>> Nitekim Al
'lah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §oyle buyurmaktadlr: «Hor gorill
m'ii§ olan o kavmi de, bereketlendirdiginiz yerin d<>t,aularma ve batlla
nna mir8.&;1 klld1k. Rabb1run !srailogullarmm vukubulan giizel so.Zlii de 
onlarm sabretmelerinden dolay1 yerini buldu. Firavun'un da, kavminin 
de yapmakta ve yiikselmekte olduklan §eyleri harab ettik.>> (A'raf, 137). 
«Biz ise istiyorduk ki; giic;siiz sayl1anlara iyilikte bulunallm, onlar1 on
derler kllallm ve onlarl vartsler yapallm. Ve onlar1, memleketlerine yer
le§tirelim, Firavun'a, Haman'a ve ikisinin askerlerine c;ekinmekte olduk
lan &eyleri gosterelim.» (Kasas, 5-6). 
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60- Gune~ uzerlerine dogarken onlan izlediler. 
61 - iki topluluk kar~1 kar~1ya geldiginde, Mfi.sa'run 

arkada~lan dediler ki: Gen;ekten biz, yakaland1k 
62 - Hayrr, dedi. Muhakka:k ki Rabb1m, benimledir. 

Bana dogru yolu gosterecektir. 
63 - Bunun uzerine Mfi.sa'ya valhyettik ~i: · Asan1 deni

~e vur ... o, hemen yar1ld1 ve her parc;as1 yuce bir dag gibi 
oltiu. 

64 - Sonra digerleririi araya yakl~tird1k 
65 - Mfi.sa'Yl ve bera;berindekileri topluca kurtard1k. 
66 ~ Sonra digerlerini suda bogduk. 
67 - $U.phesiz ki bunda, bir ayet vardlr. Ama onlarln 

c;ogu inananlar degildi. 
68- Muhakkak ki Rahb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'dir. 

Miifessirlerden bir c;ogu §Oyle anlat1yor: Firavun biiyiik bir toplu
luk ve muhte§em bir ordu ic;inde <;1kt1. Ordusu, zamamnda Mls1r diyan 
iilkesinin biiti.iniinden; kumandanlan, vezirleri, biiyiikleri, reisleri ve or
dulanyla, her bir diigumii c;ozebilecek bir topluluktu. Bir c;oklarmm is
railiyattan olarak anlattlklarma gore; ¥iravun bir milyon alt1 yiiz bin 
siivari ic;inde <;Ikml§tl. Bunlardan yiiz bini ya~z klsra:klar iizerindeydi. 
Ka'b el-Ahbar, yanlarmda sekiz yiiz bin yag1z ayg1r oldugunu s6yler, 
Ancak bu §iiphelidir: A<;lk olan odur ki; bunlar, israilogullarmm uydur
malarmdandu. Allah Teal'a en iyi bilir. O'nun haber verdigi faydah olan
dlr ki say1larm1 bildirmemi§tir. Zaten bunda bir fayda da yoktur. f}u 
kadar var ki onlar, biitiiniiyle seferber olara:k c;ikml§lardrr. 

c<Giine§ iizerlerine dogarken onlan izlediler.» israilogqllanna gii
ne§ dogarken yeti§tiler. iki topluluk kar§l kar§Iya gelip birbirlerini gor
diikleri zaman; ccHz. MUsa.'nm ashab1 dediler ki: Gerc;ekten biz yaka
landlk.» Zir~a. yuriimeleri onlah deniz -ki Ka:Izem denizidir--=. sahiline 
ula§trrffil§tl. Onlerinde deniz; arkalaxmda ise ordusuyla birlikte Fira
v·un onlara yeti§mi§ti. Bu sebepledir ki ortlar: «Gerc;ekten biz yakalan
dlk.» demi§lerdi<r. Hz. Musa dedi ki: <<Hay1r; muihakkak ki Rabbrm be
ni:mledir.» Yani, bana dogru yolu gosterecektir. Sizin korktuklanmzdan 
hic;birisi size ula§mayacaktlr. f}iiphesiz sizi buraya yiiriitmemi emred.en 
Alla:h Teala'd1r. 0 ise, asia soziinden caymaz. Hz. Harun onlarm oncii~ 
leri ic;indeydi ve yanmda y~· ibn Nlln va~. Firavun ailesinden Im.an 
eden ile Hz. Mllsa (a.s.) a.rdc;1lar ic;indeydi. Miifessirlerden oir c;ogu an
latiyor ki onlar ne yapacaklanm bilmez halde durdular. Y~' ibn Nun 
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veya Firavun ailesinden iman eden ki§i, Hz. Mllsa'ya: Ey Allah'm pey
gamberi; Allah Teala sana buraya yfuiimeni mi emretti? diye sordu. 
Hz. Musa bu soruya evet, cevab1m verdi. Firavun ve ordusu yakla§IP ta 
aralarmda ~ok az bir mesate kalffil§tl ki;Allah Teala, peygamberi Mu
sa'ya asas1yla denize vurmasm1 emretti. Hz. Mlisa denize vurup: Al
lah'm izniyle yanl, dedi. ibn Ebu Ha.tim der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn ... 
Muihammed ibn Hamza ibn Muhammed ibn Yusuf ibn Abdullah 
ibn Sellam'dan rivayetine gore Hz. Mllsa (a.s.) denize ul~t1~1 zaman: 
Ey her §eyden once var olan, her §eyi yaratan, her §eyden sonra var 
olan; bi:ze bir ~1kl§ yolu (bir kurtulou§ ~aresi) yarat, diye dua etmi§ de, 
Allah Teala kendisine: cAsam denize vur.» diye· vahyetmi§. Katade der 
ki: Allah Teala o gece denize: Musa asas1yla sana vurdugu zaman onu 
dinle ve itaat et, diye vahyetti. Deniz o gece ~rrpmarak geceledi. Musa '
nm kendisine hangi yonjen vuracagm1 bilmiyordu. Hz. Musa denize 
ul~tl!gmda fetas1 (hi.zmetlerini goren gen~) Ytl§a' ibn Nlin ona: Ey 
Allah'm peygamberi, Rabbm sana nereyi emretti? dedi de, Hz. Musa: 
Denize vurmam1 emretti diye cevab verdi. Yli§a · ibn Nun da: 0 halde 
ona vur, dedi. Muhammed ibn ishak der ki : Bana anlatlld1gma gore, 
Allah Teala denize: Mllsa asas1yla sana vurjugu zaman onun i~in yan
llp ~ll. diye vahyetmi§ti. Deniz birbirine vurarak, Allah'tan korkarak 
ve Allah'm kendisine . emrettigini bekleyerek o geceyi ge~irdi: Allah 
Allah Teala Mtlsa'ya: «Asam denize vur.» diye vahyetti. Hz. Mllsa asa
Siyla de:riize vUII"du. Asa'da Allah'm vermi§ oldugu bir gu~ vard1. Boylece 
deniz yar1ld1. Bir <;okla:rmm anlatt1~na gore, Hz. Mtlsa denize kiinyesi 
ile hitab ederek: Ey Ebu Halid; Allah'm giiciiyle yanl, demi§ti. 

«0, hemen yanldl ve her par~as1 yiice bir dag gibi oldu.» ibn 
Mes'ud, ibn Abbas, Muhammed ibn Ka'b, Dahhak, Katade ve ba§kalan 
ayetteki ~ ._,~I ) kelimesini, dag ile a~1klam1§lard1r. Ata el-Horasani 
.tse bu kelflneyi; iki dag arasmdaki ge~it olarak ~1klar. ibn Abbas der 
ki: Deniz on iki yol haline geldi. Her bir alle i~in bir yol oldu. Siiddi §OY· 
le ilave eder: Arada kap1 kemeri gibi a~1khklar meydana geldi ki; bura
lardan birbirlerine bak1yorlard1. Su, kenarlannda duvar gibi dikildi. 
Allah Terua denizin dibine bir riizg·ar gonderdi de, oray1 1s1tt1 ve yer
yiizu gibi kupkuru oldu. Allah Teal~ ba§ka bir ayet-i kerime'de buna 
i§M"etle: «Denizde onlara kuru bir yol a~. Batmaktan ve dii§~nlarm 
yeti§mesinden korkma, e~e etme.n ('I'aha, 77) buyu,rur. Bru klssada 
ise §Oyle denilme·ktedir: «Sonra digerlerini oraya yakla§trrdlk.» ibn Ab
bas, Ata el-Hora.Sani, Kata.de ve Suddi, ayeti §6yle a~1khyorlar: «Sonra 
d~gerlerini oraya yakl~tlrdlk.» Yani Firavun ve ordusunu denize yak
l~tud1k. 

<~Musa'y1 ve beraberindekileri topluca kurtardlk. Sonra digerlerini 
suda bogduk.11 Hz. Musa ile israi~ogullanru ve onla;rla birli~te onlarm 
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dini ii.zere olanlan kurtardLk, onlardan hi~ kimse yok olmadl. Firavun 
ve ordusu ise suda boguldu ve onlardan helak edilmemi§ hi~ kimse 
kalma.dl. 

ibn E'bu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in .. . Abdullah ibn Mes'
ud'dan rivayetine gore; Hz. Musa israilogullanm geceleyin yi.iri.ittiigi.in
de, bu haber Firavun'a ul~rm§tL Bir koyun getirilmesini emretti ve onu 
bogazlatt1. Sonra: Bunun yi.izillmesi bitmeden once, benim i~in klptiler
den altl yi.iz bin k~i to:planacak, diye emretti. Hz. Musa yi.iriiyiip de
nize ula§tl. Denize: Yanhp a<;1l, dedi. Deniz: Ne kadar bi.iyiiklendin ey 
MUsa., Ademogullarmdan kime yanlnn§Im ki, senin i<;in yar1llp aynla
cagrm? dedi. Hz. MUsa. ile beraber, at1 iizerinde birisi vardl. Bu adam 
Hz. Mtlsa'ya: Ey Allah'm peygamberi, sana neresi emrolundu? diye sor
du. Hz. MUsa. denizi kasdederek: Bana ancak bu §ekilde yapmam emro
lunmu§tu,, diye ce·vabladi. Adam klsra~ru siirdii, denizde yiiziip geri 
<;lkt1. Ey Allah'm peygamberi, sana emrolunan neresidir? diye soruyu 
tekrM-ladl. Hz. Musa: Ben ancak bu §ekilde yapmakla emrolundum, di
ye cevabladl. Adam: Allah'a yemin olsun ki sen yalan .sOylemedin, ya
lanlanmadln da, deyip ikinci kere at1ru si.irdii, yi.izdii. Sonra tekrar <;-1-
kip: Ey Allah'm peygamberi, emrolundugun yer neresidir? diye sordu. 
Hz. Mllsa yine: Ancak §U s.1.hil ile (buraya gelip denize a<;Ilmaslru ooy
lemekle) emrolundum, dedi. Adam: Allah'a yemin olsun ki yalan soy
lemedin, yalanlanmadm da, dedi. Allah Teala Musa'ya: Asam denize 
vur, diye vahyetti. Hz. Musa denize, asas1yla vurdu da deniz yanhp 
a<;Ildl. Orada on iki yol vardl. Her bir aile i<;in bir yol oldu, (ge<;erken) 
birbirlerini g0riiyorlard1. HZ. Mtlsa'mn ashab1 denizden <;1k1p Firavun'
un ashab1 bi.iti.ini.iyle oraya girdiginde deniz iizerlerine kapan1p onlan 
oogdu. isrrul'in Ebu ishak'tan, onun Amr ibn Meymun'dan, onun da 
Abdullah'tan rivayetinde §oyle anlat1yor: Hz. Musa'mn ashabmm so
nunculrun <;Iklp ta Firavun'un ashAb1 bi.itiini.iyle denize girince i.izerle
rine deniz kapand1. 0 giindekinden daha <;ok bir kalaballk gori.ilmemi§
tir. Firavun -Allah ona la'net etsin~ bogrudu. 

«~iiphesiz ki bunda, (bu k1ssada, bundaki gariplikler ile Allah'm 
inanan kullarma yard1m ve desteklemesinde) bir ·ayet (kesin bir huc
cet, yi.ice bir hikmet ve delalet) va1rdlr. Ama onlann <;ogu inananlar de
gildi. Muhakkak ki, Rabbm, elbet Aziz'dir, Rahim'dir.)) 
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69- Onlara ibrahim'in haberini oku. 
70- Hani ba!bas1na ve kavmine: Nelere tap1yorsunuz? 

demi~ti. 
71 - Onlar da: Putltara tap1yoruz ve onlara baglan1p 

duruyoruz, 'demi~lerdi. 

72- 0 da demi~ti ki: <;agrrdiginizda sizi duyuyorlar 
m1? 

73- Yahut size fayda veya zarar veriyorlar m1? 
74- Demi~lerdi ki: HaYir. AtalarimiZI boyle yapar gor

diik. 
75 - 0 da demi~ti ki: N eye tapnn~ oldugunuzu g'Oru

yor musunuz? 
76 - Siz ve gec;mi~ atalanruz? 
77- Dogrusu onlar, benim dii~manimdir. Ancak aJem

lerin Rabbi miistesna. 

Ve lbri.h.im'in Haberl 

Allah Tea..la, kulu, el~isi, dostu, haniflerin i.marru Hz. ibrahim'den 
haber vererek; el~isi Muhammed'e onun haberi iimmetine okumasm1 
emrediyor ki; ihlas, tevekkill, tek ve orta~ olmayan Allah'a. ibadet, §irk 
ve mti~riklerden uzakla§mada ona uysunlar. l:}iiphesiz Allah Teala, Hz. 
ibramm'e, kti~iiklii.giinden ya§lll~na kadar bir olgunluk vermi§ti. Ye
ti§kinlik ve gen~ligmd.en ba§layarak o, kavminin Allah ile beraber put
lara trupmmasm1 hO§ k!llr§Ilamayip inkar etmi§ti. «Hani babasma ve 
kavmine: Nelere tap1yorsunuz?» Baglamp durdugunuz §U heykeller de 
ned.ir? dem~ti. Onlar da : «Putlara tap1yoruz ve onlara ibadet ve dua 
ederek baglamp duruyoruz.» de.mi§lerdi. «0 d.a dedi ki: Qag1rdl~mzda 
sizi. duyuyorlar rru? Yahut size fayd.a veya zarar veriyorlar rru?» Onlar 
demi§lerdi ki: «Hayrr. Atalannnz1 bOyle yapar g&diik.» Boylece putlan
nm, amlanlardan hi~ birisini yapamayacag1m itiraf etmi§ oldular. Sa: 
dece onlar atalanm bOyle yaparken gormii§ler ve onlM pe§lerinden git
mektedirler. ~te o zaman Hz. ibrahim, onlara: <<Neye tapml§ oldugu
nuzu goriiyor musunuz? Siz ve ge~i§ atal8JrmiZ. Dogrusu onlar, be-
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nim d~manrmdlr. Ancak alemlerin Rabb1 miistesna, demi§ti.» Yani, 
~yet ·§u putlar ger<;ekten bir §ey iseler ve te'sirleri varsa, haydi baka
lrm bana bir kotiiliik yapsmlar. Ben onlarm dii§mamyrm, onlara aldu
nuyorum ve onlan dii§iinmiiyorum bile. Nitekim Allah Teala Hz. 
NUh'nn §Oyle dedigini haber vermektedir: «6iz ve ortaklanmz toplamp 
ne yapacagmiZI kararl~tum, ic;inizde ne tasarhyorsaniZ ac;1ga c;1kann, 
sonra bana miihlet de vermeyerek yapacagmlZl yapm. » (Yunus, 71). 
Hz. Hud (a.s.) §Oyle demi§ti: «Do.grusu ben Allah'1 §fuhid tutuyorum. Siz 
de §ahid olun ki; s.izin Allah'tan b~ka §irk kO§tugunuz §eylerden ben 
uzagrm. Hepini:z birlikte tuzak kurun bana. Sonra da hie; miisaade et
meyin. Ben, sactece benim de, sizin de RabbmiZ olan Allah'a tevekkiil 
ettim. Yiiriiyen hi<;. bir canl1 yoktur ki, 0 alnmdan tutmasm. Elbette 
dogru yoldadlr benim Rabb1m.» (Hud, 54-56) . Hz. ibrahim ise onlarm 
tannlanndan uzakl~nu§ ve §oyle demi§ti : «Hem siz; Allah'm size hi~ 
bir delil ve bfuhan indirmedigi §eyleri O'na §irk kO§maktan korkmaz
ken, kendisine §irk ko§tugunuz §eylerden ben nas1l korkanm?» (En'am, 
81). Allah Teaia b~ka ayet-i kerime'lerde de §byle buyurmaktadlr: 
<(Ibrarum'de ve onun beraberinde olanlarda sizin ic;in gerc;ekten giizel 
bir ornek vardlr. Hani onlar kavimlerine demi§lerdi ki : Biz., sizden ve Ai
lah'l b1rak1p tapt1grmz. b~ka §eylerden uzagiZ. Sizi inkar e<f?.yoruz. Yal
niZ Allah'a inanmcaya kada>r bizimle sizin araruzda ebedi d~manl1k ve 
ofke ba§gt>stermi§tir.» (Miirntahme, 4) , <cHani ibrarum, babasma ve kav
mine demi§ti ki: §iiphesiz ben, beni yaratan hari<; s.izin ta,pt1grmz §e'Y
lerden uzagrm. ~iiphesiz ki 0, beni !hidayete iletecektir. Ve bu sozii ar
dlndan geleceklere devamll kalacak bir mires olarak buaktL Belki artik 
dogru yola, (Allah'tan ba§ka ilah olmad1gmi ikrara) donerler.» (Zuh· 
ruf, 26-28). · 

,.'·"'} •. / ~,,.®. '( ,.'/,.~11},_) ~,,.®., J 0,/,} :"~ ..... -:' -:1 ..... , 
..._ • !.....:;._,~?.~ \) !J V .. ~ .J • I~ t"Jli 1 VA :'i \ -"" • •.. ._Sj,) 
~ V.., ;" . Se;.!! _,- '.. .~~'.,.~ \ 'J •"" ....,_.~:>r; \ 

; · I "" \ ., \ 

~'\~\""·s'~.~~\r:'~\""~~g.Uc~\J~~ ~~ c lS .J~ ...... \' ~W" ~ ,. .. , .. 
\ \ . \ _, \ \ I \ ~ ), ,.•/ 

~;_; .. -~~~ 
78 - Ki 0, yaratm1~t1r beni. Ve 0 dogru yola ~ri~tirir 

beni. 
79- Ki, 0 yedirir, iQirir beni. 
80- Hastaland1grmda 0 ~ifa verir, bana. 
81 - Ki 0 , oldurur beni, sonra da 0, diriltir. 
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82 - Ve din gunii gunahlarimi bagi~lamas1n1 umdu
gum O'dur. 

Yani; ben ancak bu i§leri yapana iba:det ede,rim ki, 0 yaratmi§tlr 
beni. Ve beni dogru yola 0 eri..§:tirir. 0 yaratlklan yarat1p kaderi ko
yan; yarat1klan o kadere iletendir. Her §ey o kadere dogru akmaktad1r. 
Diledigine hidayet veren, diled.igini sap1kllkta buakan O'dur. Ki 0, ye
dirir, i~irii" beni. 0 benim yarat1clmd1r. Buyruguna allp, gok ve yer se
beplerini kolayl~tuarak, bana nz.1k veren O'dur. Ya,gmur bulutlanm 
siirUp suyu indiren, onunla yeryiiziinii canlandrran, kullarma rlZlk ola
rak biitun meyveleri onunla <;lkaran, tatll suyu indiren O'dur ki ccYa
rattiguruz nice hayvan ve insanlan sulayallm.» (Furkan, 49). 

<<Hastaland1g1mda 0 §ifa verir bana.>> ayetinde her ne kadar has
tahk, Allah'm takdiri, kazas1 ve yaratmasmdan ise de; Hz. ibrahim, 
hastahg1 kendine isnad etmi§t ir. Burada hastall~ kendine nisbet etme
si edeb baklmmdand1r. Nitekim Allah Teala, namaz kllana §Oyle deme
sini emretmektedir: «Bizi dosdogru ycla ilet. Nimete erdirdiklerinin yo
luna; ga:zaba ugrayanlann ve dalalete dii§enlerinkine degil.>> (Fatiha, 
5-7). Burada nimet verme Allah Teala 'ya isnad edilmi§; gazabm ise 
edeb yoniiyle filii (oznesi) hazf~tir. Aym §ekilde, sap1kllk ta kul
lara nisbet edii.rni§tir. Nitekim cinnler: ((Dogrusu biz bilmiyoruz, yea-yii
ziinde olanlara kotiiliik mii muract olunmu§tur, yoksa Rablan onlara 
iyilik mi dilemi§tir?)) (Cinn, 10) dem.i§lerdir. Hz. ibrahim de §O,yle di
yor: «Hastalandlgimda 0 ~if a verir bana. » Bir hastahga dii§tiigiim za
man bana §ifa vermeye O'ndan b~ka hi<; kimsenin giicii yetmez. Zinl 
§ifaya ula'§t1ran sebepleri takdir buyuran O'dur. 

<<K.i 0, oldiiriir beni, sonra da 0 diriltir.» Dirilten ve 6ldiiren O'dur. 
Buna, O'nun d1§mda hi<; kimsenin giicii yetmez. ilk defa yaratan ve 
yaratmaYI tekrar edecek clan O'dur. Ve din giinii giinahlartrru bagi§la
niasim umdugum 'd.a O'dur.>> Diinyada ve ahirette giinahlan bagi~la
maya gii<; yetiren O'dur .Allah'tan ba§ka giinahlan ba~Wiyacak kimse 
yoktur. 0, diledigini i§leyendir. · 

Tefsir, C: XI; F 381 
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83 - Rabb1m, bana hiikiim ver. Ve beni saJihlere kat. 
84 - Ve sonrakiler ic;inde barra dogru sayler bir dil ih- . 

san et. 
85 - Beni Nairn cennetinin varislerinden kll. 
86- Babam1 da bag1~la. $iiphesiz o, sap1klardan ol-

mu~tur. 

87 - Diriltilecekleri giinde beni rezil etme. 
88 - 0 giin ki mal da fayda vermez, Qocuklar da. 
89 - Ancak Allah' a kalb-i selimle gelmi~ olan b~ka. 

Hz. Ibrahim (a.s.), Rabbmm kendisine hiikiim vermesini istemi§
tir. ibn Abbas, bu hiikmiin ilim oldugunuu s0ylerken, ikrime ak1l oldu
gunu, Muc:lhid Kur'an oldugunu, Suddi ise peygamberlik oldugunu 
s5ylemi§.tir. . 

«Ve beni sruihlere kat .» Beni diinyada ve fl.hirette salihlerle bera-
. ber k1l. Nitekim Hz. Peygamber de vefat1 amnda li<; kere: Ey Allah'rm, 

(beni) er-Refik el-A'la 'da kll, diye dua buyurmu:§im. Dua hakkmdaki 
bir hadiste§oyle buyruluyor: Ey Allah'1m; bizi musliimanla.r olarak ya
§at, miisliimanlar olarak oldiir, riisvay olmadan, degi§tirilmi§ (sa:ldeti 
§ekavete <;evrilmi§) kimseler olmaksl2an bizi sa..lihlere kat. 

ccVe sonrakiler i<;inde bana dog.ru sayler bir dil thsan et.» Bana 
amlacagrm giizel bir an1 k1l. Hay1rda bana uyulsun. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de Allah Teala §oyle buyurur: «Ve sonra gelenler arasm
da ona iyi bir nam b1raktlk. Selam olsun ibrahim'e. i§te Biz iyi davra
nanlan bOyle miikafatlandumz.» (Saffat, 108-110). Miic:lhid ve Kata
de, ccVe sonrakiler i<;inde bana dogru sayler bir dil ihsan et.» ayetinde 
g4Zel 6vgliiniin kasdedildigini soylerler. Miicahid, bu ayet-i kerime'nin . 
§U ayetler gibi oldugunu sayler: ccOna diinyada miikruatlm verdik. Dog-

. rusu ahirette de o, salihlerdendir.» (Ankebut, 27), ccDiinyada ona iyilik 
verdik. Dogrusu 0, ahirette de iyilerdendir.» (Nahl, 122), Leys ibn Eibu 
Silleym der ki: Her millet (her din saliki) O'nu sever ve O'nu dost eclin
~.tir. ikrime de boyle saylemi§tir. 

ccBeni Nairn cennetinin varislerinden kll. >> Kendimden sonra giizel 
bir anliDlll kalmas1 nimetini diinyada ihsan buyur, ahirette de Nairn 
cenneti varislerinden kllrnakla bana ihsanda bulun. 

«Babann da bagi§la. ~iiphesiz o, saplklardan OlmU§tU. » ayeti, Al
lah Teala.'nm: «Rabb1rn1z; hesabm gorilldiigii giinde beni, ana-babarn1 
ve rnii'rninleri bagi§la.» (ibrahirn , 41) ayeti gibidir. Hz. ibrahim, bu 
duasmdan daha sonra donmli§tiir. Nitekim bir ·ayet-i kerime'de bu §Oy
le belirtiliyor; «ibrahim'in babas1 i<;in magfiret dilemesi; sactece ona 
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verdigi bir va'dder. dolay1 idi. Ama onun Allah'm di.i.§maru oldugu ken
disine belli olunca; ondan uzakla§tl. Muhakkak ki Ibrahim, ~ok i~li ve 
halim idi.» (Tevbe, 114) . Allah. Teala, onu babasma istigfarda bulun
maya devamdan ahkoyup bundan menetmi§tir. ~yle buyuruyor: «Tb
rarum'de ve onun beraberinde olanlarda sizin i~in ger~ekten giizel bir 
ornek vard1r. Hani onlar kavimlerine demi§lerdi ki: Biz, sizden ve Al
lah'L bLI'aklp tapt1gm1z ba§ka §eylerden uza~. Sizi ink3.r ediyoruz. Yal
mz Allah'a inanmcaya kadar bizimle sizin aramzda ebedi dii§manhk ve 
ofke ba§ gostermi§tir. Yalmz Ibrahim'in, babasma: Andolsun ki, senin 
i~in magfiret dileyecegim. Ama, Allah'tan sana gelecek herhangi bir 
§eyi def'etmeye ·giiciim yetmez, demesi miistesna.» (Miimtahine, 4). 

<< (Ilkleri ve sonlanyla biitiin yaratlklarm) diriltilecekleri (klyamet) 
gful (iin) de beni rezil etme.)) Buhari; «Diriltilecekleri giinde beni rezil 
etme.» ayetinin tefsirinde der ki: Ibrahim tbn Tahman'm ... Ebu Hiirey
re (r.a.)den, onun da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetine gore §Oyle bu
yurmu~tur: Hz. ibrahim klyamet giinii babasm1 boz-bularuk bir halde 
gorecektir. Bize Ismail'in .. . Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.)nden rivayetine gore §Oyle buyurmu§tur: Hz. Ibrahim babasiyla 
kar§Lla§acak ve: Ey Rabb1m, diriltilecekleri giinde beni rezil etmeyece
gmi bana va'detmi§tin, diyecek. Allah Teala: ~iiphesiz ben cenneti ka
firlere hamm k1ldlm, buyuracak. Buhari, bu ayetin tefsirinde bu §ekil
de rivayet ediyor. Buh~ri aym isnad ile tek kald1g-I rivayetind.e peygam
berler hadisinde de buna yer vermektedir ki, lafzJ. §O•yledir : Hz .. ibra
hi.m, klyamet giinii babas1 Azer'i yiizii bozbularuk, karmakan§Ik bir hal
de bulacak. ibrarum ona: Ben sana; bana kar§I gelme dememi§ miydim? 
diyecek. Babas1: Bugful sana kar§I gelmeyecegim, diyecek. Hz. Ibnlhim: 
Rabbnn, diriltilecekleri giinde beni riipvay etmeyecegini bana va'det
mi§tin. ~u. cennetten uzakla§tlnlml§ babamdan daha §iddetli bir riis
vayllk var rmd1r? diyecek. Allah. Teala: Ben §iiphesiz, cenneti kafirlere 
haram kllml§rmdlr, buyuracak. Sonra Hz. izrahim'e §oyle nida olu
nacak: Ayaklannm altmdaki nedir ey Ibrahim? Bakacak ki ne gor
sful, ~amura bulanrru§ bir s1rtlan ayaklarmdan tutulup cehenneme ati
llyor. Sfulenu'l-Kebirinin Tefsir boliimiinde, Ebu AbdurrahmB.n Nesei, 
<cDiriltilecekleri giinde beni rezil etme.» ayeti hakklnda der ki: Bize Ah
med ibn Hafs ibn Abdullah'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Allah 
Raslliii (s.a.) '§Oyle anlat1yor: Hz. ibrahim klyamet gfulii babasm1 yiizii 
boz-bularuk ve karmakarl§Ik bir halde gi::irii.p, ona: Ben seni bundan 
menetmi§tim de, sen bana kar§l gelmi§tin, diyecek. Babas1: Fakat bu
giin, bir kerre dahi olsa sana kar§I ge1meyecegim, diyecek. Hz. Ibrahim: 
Rabbrm; diriltilecekleri giinde beni riisvay etmeyecegmi ba.Ila4 va'det
mi§tin. Babasm1 riisvay edersen oglunu da riisvay etmi§ olursun, diye
cek. Rab Teala buyuracak ki: Ey Ibrahim; §iiphesiz Ben cenneti kafir-
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lere haram kllrm§Imdlr. Hz. ibrahim'in babas1 ondan almacak ve ona: 
Ey ibrarum, baban nerede? buyuracak. 0 da: Onu benden alm.I.§tm, di
yecek. Allah Teala.: ~ag1 tarafma bak, buyuracak. Baklp gorecek ki 
kendi pisligi i\!inde bir sutlan, ayaklarmdan tutulmu§ ate§e atlhyor. 
Hadisin isnad1 garibdir ve i<;inde miinkerlik vardlr. Harliste ge<;en 
( ~.JJI -) kelimesi; erkek s1rtlan , anlammadlr. Sanki, Hz. ibmhim'in 
babas1 Azer kendi pisligine bulanrm§ bir sutlan suretine <;evrilip aym 
§ekilde ate§e atllacaktlr. Bezzar, hadisi Eyyub kanahyla .. . Ebu Hiirey
re'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayet eder ki, bun1a da gariblik 
vard1r. Yine Bezzar, hadisi Katade kanahyla ... Ebu Said ( el~Hudri) den, 
o da Hz. Peygamber (s.a.)den yukardakine benzer §ekilde rivayet et
rni§tir. 

«0 giin ki mal da fayda vermez, <;ocuklar da.» Yeryiizii dolusu al
tum fidye olarak verrni§ dahi olsa, mall , ki§iyi Allah'm azabmdan ko
rumaz. Biitiin yeryiiziindekileri fidye olarak dahi vermi~ olsa c;ocuklar 
fayda etmez. 0 giin Allah'a iman, dini sadece O'na tahsis etme ve §irk
den uzakla.§ma dl§mda hi9 bir §ey fayda verecek degildir. Bu sebeple
dir ki: «Ancak Allah'a kalb-i selimle (§irk ve kirlerden temizlenm~ bir 
kalble) gelmi§ olan ba~ka :» buyurmU§tur. Muhammed ibn Sirin, kalb-i 
selimin; Allah'm hak oldugunu, hi9 §iiphe olmaks1zm k1yametin mut
laka gelecegini, Allah'm kabirlerdekini diriltecek oldugunu bilmesidir, 
diyor. ibn Abbas ta «J\ncak Allah'a kalb-i selimle gelmi§ olan ba§ka.» 
ayeti hakkmda §Oyle diyor : Kalb-i selim, Allah'tan ba.§ka ilah olmadi
gma §ehadet etmektir. Miicahid, Hasan ve ba§kalan da ; kalb-i selimin, 
§irkden kurtulmu§ bir kalb oldugunu ·soylerler. Said ibn Miiseyyeb, 
kalb-i selimin; s1hhatli bir kalb oldugunu ve bunun mii'minin kalbi ol
dugunu sayler .. Zira miinat1gm kalbi hastadlr. Allah Teali onlar hak
kmda: <<Kalblerinde bir hastallk vard1r. » (Bakara, 10) bu.yurmU§tur. 
Ebu Osman en-Neysaburi de der ki : 0, bid 'attan soyulm~ (kurtulmU§), 
siinnet'te htizllr bulmU§ olan kalbdir. 
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90 - Cennet muttakiler i<;in hazirlanmi§tlr. 
91- Cehennem de azg1nlara g6sterilir. 
92- Ve onlara denilir ki: Nerdedir taptiklann1z? 

6077 

93 - Allah'tan ba§ka? Size yardl'm ediyorlar m1 veya 
kendilerine yard1mlan dokunuyor mu? 

94 - Oraya; onlar ve azg1nlar atihrlar. 
95 - iblis'in as'kerleri de topluca. 
96 - Orada birbirleriyle <;eki§erek derler ki: 
97 - Andolsun Allah' a ki biz, apa<;Ik saprkhkta idilk. 
98 - Hani biz sizi alemlerin Rabb1 ile bir tutmu§tuk. 
99 - Ve bizi su9lulardan ba§ka da saptiran olmami§tl. 

100- Simdi bize §efaat eden kimse yoktur. 
101 - Ve s1cak bir dostumuz da yoktur. 

102 - Ke§ki bizim i<;in geri d6n-li§ olsa da, mii'minler
den olsak. 

103 - Muhakkak ki bunda bir ayet vard1r. Ama onla
nn <;ogu mii'minler olmad1. 

104- Muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'di.r. 

Cennet Miittakilerindir 

ccCennet miittakiler i~in haz1rlanrru~t1r. » K1yamet gtinii ona baka~ 
caklar i~in, si.islenmi§ olarak cennet, ehline yakla§tmllr. Onlar cennete 
ragbet duyan ve dtinyada iken onun i~in ameller i§leyenlerdir. Cehen
nem de azgmlara a~1llp gosterilir; onun bir par~as1 z.ahir olur da oyle 
bir ktikrer ki, bu kti.kremeyle kalbleri han~erelerine dayamr. Bir azar-

. lama ve su~lama clarak cehennem ehline denilir ki: «Nerdedir Allah'
tan ba§ka tapt1klanmz? Size yard1m ediyorlar m1 veya kendilerine yar
rumlan dokunuyor mu?» Allah'm d1§mda tapagelmekte oldugunuz §U_ 
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putlar ve Alla.h'a denk tuttuklanruz bugiin size herhangi bir fayda sag
layabilecek degillerdir. Onlar kendilerinden bir zarar1 da defedemeye
ceklerdir. Siz ve onlar bugiin cehennemin yaklt1s1mz ve sizler oraya gi

receksiniz. 

«Oraya; onlar ve azgmlar atilular.» Miicahid, ayetteki ( 1_,f.-? ) 
kelimesini: Oraya itilirler, iist iiste atlhrlar, §eklinde anlarru~tlr. Bir 
b~kas1 bu kelimeyi: Oraya yiiziistii atllular, §eklinde anlarru§tH. Bu
rada anlatllmak istenen, kafirlerin ve onlan Allah'a ortak kO§maya 
~agurm§ olan onderlerinin, birbiri iizerine cehenneme atllacaklandir. 
«iblis 'in askerleri de (sonunculanna varmcaya kadar) topluca (oraya 
atlhrlar) . Orada birbirleriyle ~eki§erek derler ki : Andolsun Allah'a ki 
biz, apa~Ik sap1kllkta idik. Hani biz sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmu§
tuk.» Zay1flar gii~liilere: «Dogrusu biz size uymm~tuk. ~imdi ate§in bir 
par~asm1 olsun bizden savabilir misiniz? » (Gafir, 47) derler, sonra ken
dilerine doniip ay1playarak: «Andolsun Alla:h'a ki biz, apa~1k sap1kllkta 
idik. Hani biz sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmU§tuk. (Nasll ki alemlerin 
Rabbma itaat olunuyorsa, biz de sizin emirlerinize itaat etmi§, alem
lerin Rabbiyla birlikte size tapmnn§tlk.) Ve bizi su~lulardan b~ka sap-

, bran olmarm§tl. (Bizi bu davraru§a su~lular ~a~I1JU.§ti.) ~imdi bize §e

faat eden kimse yoktur.» diyeceklerdir. BaZilan burada, §efaat ediciler
den, meleklerin kasdedildigini soylemi:§lerdir. Nitekim onlar: <<~im1i bi
ze §efaat edecek var rru ki; §efaat etsin? Yahut geriye ~evrilir miyiz ki, 
yapffil§ oldugumuzdan b~kasm1 yapahm? (A'raf, 53) diyecekleri gibi: 
«~imdi bize §efaat eden kimse yoktur. Ve s1cak bir dostumuz da yoktur.» 
diyeceklerdir. Katade der ki: Allah'a yemin olsun ki, onlar sruih oldugu 
tak<]irde arkada§m fayda verecegini; salih oldugu zaman dostun §efaat 
edecegmi iyi bilir ler. 

«Ke§ki bizim i~in geri donii§ olsa da, mii'minlerden olsak.ll diye te
menni ederler. Kendi zannlanna gore, Rablanna itaat clan i§leri i§le
mek iizere diinya yurduna geri ~evrilmelerini temenni ederler. Allah 
Teala iyi bilir ki; onlar diinya yurdnna di:indiir.iilm~ olsalardi, yine ken
dilerine yasaklananlara d·5neceklerdi ve onlar mutlalk.a yalancilartllr. 
Allah Teala, ceht:mnem ehlinin birbirleri ile ~eki§melerini Sid sfuesin
de beyan edip, sonra §i;>yle buyurur: <~i}te cehennemliklerin 1m §ekilde 
tartl§masi ger~ektir.)) (Sad, 64) . 

<<Muhakkak ki bunda (ibrahim'in kavmi ile miinak~a edi? Allah'm 
birligine drur onlara huccetler getirmesinde, Allah'tan b~ka ilah olma
·rugma a~Ik~a delalet eden) bir ayet vard1r. Ama onlarm ~ogu mii'min
ler olmadl. Mu!hakKak ki Rabbm, elbet Aziz'dir, Rahim'dir.» 
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105 - Niih'un kavmi de peygamberleri yalanlad1. 

106- Hani onlara karde!?leri Niih demi~ti ki: Siz sa
kinmaz misiniz? 

107 - Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberi'm. 

108 - Artlk Alla;h'tan korkun da bana itaat edin. 

109 - Buna kar!?I sizden bir iicret istemiyorum. Benim 
iicretim ancak aJemlerin Rabb1na aittir. 

110 - 0 halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. 

Nfih 'Ka.vmi 

Bu ayetlerde Allah Tea.la kulu ve elc;isi Nuh (a.s.)dan haber ver
mektedir. Putlara ve Allah'a ~§ ko~ulanlara tapm1ld1ktan sonra yeryii
ziine gonderilen ilk peygamber odur. Allah Teahl bundan men'edici ve 
cezalanrurmasmdan sakmdinc1 olarak onu gondermi§tir. Kavmi onu 
yalanlarm§, putlara tapmmalarmdaki c;irkin ~lerinde devam etmi§lerdi. 
Onlann, Hz. NUh'u yalanlamalan, biitiin peygamberleri yalanlami!} ol
malan mesabesinde tutulmlll}tur. Bu sebeple Allah Terua §Oyle buyurur: 
<< NUh'un kavmi de peygamberleri yalanladL Rani onlara karde§leri NUh, 
demi!}ti ki : (Allah'tan bir ba§kasma ibadet etmenizde) siz (Allah'tan) 
sakmmaz rmsm1z? Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberi:m. (Al
lah'm beni gonderdigi peygamberlikte ben e~net ·sarubiyim. Fazlallk 
ve eksiklik yapmadan Allah'm mesajm1 size ula§tlnyorum.) Artlk A11ah'
tan korkun da, bana itaat edin. Buna (size nasihatta bulunmama) ka!"§I 
sizden herhangi bir iicret istemiyorum. Benim iicretim, ancak alemlerin 
Rabbma aittir. (Ben bunun sevabm1 Allah katmda biriktirmekt.eyim.) 
0 halde Allah'tan korkun da, bana itaat edin. (~iiphesiz ki benim dog
.rulugum, nasihat ve ihlas1m, Allah'm beni gonderdigi huslislardaki 
emanetim size zahir olmw~tur. ) » 
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111 -Sana m1 inanacag1z? Halbuki sana uyanlar en 
rezil kimselerdir, dediler. 

112- Dedi ki: Onlarm yapmakta olduklan ~eyler hak
kinda bir bilgim yoktur. 

113 - Onlann hesab1 ancak Rlabbrma aittir. Ke~ki du
~unseniz. 

114 - Ve ben, inananlan kovacak degilim. 
115 - Ben, ancak apa<;:Ik bir uyanc1y1m. 

Onlar diyorlardl ki: Sana iman edip tabi olallmJ da, bizim en re
zillerimiz olduklan halde sana tabi olup seni dogrulayan §U rezillerle 
musavi mi olallm? Bu sebeple onlar: «Sana rru inanaca~z? Halbuki sa
na uyanlar en rezil kimselerdir.» demi§lerdi. Hz. NU.h da dedi ki: «On
lann yapmakta olduklan §eyler hakkmda bir bilgim yoktur.)) Onlann 
bana tabi olmalanndan beni allkoyacak §ey nedir? Hangi hal iizere olur
larsa olsunlar, onlarm durumlanm ara§tirmak bana gerekmez. Bana 
dii§en onlarm beni dogrulamalanm kabul etmemdir. Onlarm i~lerin

dekini de Allah'a havaJe ederim. uOnlarm hesab1 ancak Rabb1ma ait
tir. Ke§ki dii§iinseniz. Ve ben, inananlan kovacak degilim.» Sanki on
lar, kendisine tabi o~abilmeleri i~in daha onceden kendine uyanlan 
uzakla.§tlrmasrm isteini§ler de, Hz. NU.h onlarm bu isteklerini kabul et
meyerek: «Ve ben, inananlan kovacak degilim. Ben, ancak apa91k bir 
uyariciyim.» Ben, ancak bir uyanc1 olarak gonderildim. Kim bana itaaat 
eder, bana tabi olur ve dogrularsa benden olrur; ben de onlardan olurum. 
Onlarm §erefli veya dii§iik olmala.n, onemli veya onemsiz olmalan bu 
konuda miisavidir, demi§tir. 
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116- Ey Nuh, eger son vermezsen sen muhakkak ta!r 
lana;nlardan olursun, dediler. 

117 - 0 da dedi ki: Rabb1m, dogrusu kavmi'm beni ya
lanladl. 

118- Artlk benimle onlann aras1nda Sen, bir hiikiim 
ver. Beni ve beraberimdeki mii'minleri kurtar. 

119- Bunun iizerine Biz de, onu ve beraberindekileri, 
dolu bir gemi i:c;inde kurtarchk. 

120 - Sonra geride kalanlan suda bogduk. 

121 - Muhakkak ki bunda, bir ayet vard1r. Amg, onla
nn yogu mii'minler olmad1. 

122 - Ve muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'
dir. 

Hz. NUh gece-giindiiz, gizlide ve ac;lkta onlan Allah'a davet ederek 
aralannda ruzun sure kald1. Onlara daveti her teknlrlayi§mda; en agu 
kiifii.rde ve en §iddetli kar§l koymada 1srar ettiler ve sonunda: «E,y Nuh, 
eger (sen bizi kendi dinine davete) son vermezsen sen muhakkak ta~ . 
lananlardan olursun, (seni ta§layacag1z.) n dediler. i§te o zaman Hz. 
NUh, AllaJh'm icabet buyurdugru bir beddua ile onlara beddua edip: 
<<Rabbim, dogrusu kavmim beni yalanladL Artlk benimle onlarm ara
smda Sen, bir hiiktim ver. Beni ve beraberirndeki mii'minleri kurtar, 
dedi.» Ba§ka bir ayet-i kerime'de: <(0 da Rabbma yalvarrm§; Ben ye
nildim, bana yard1m et, demi§ti. Bunun iizerine Biz de; gok kap1lanm 
bo§anan sularla ac;rm§tlk. Yeryiiziinde kaynaklar ft§kirttlk da, su belir
tilen bir olc;iiye gore birle§iverdi. Onu tahtadan yap1lm1§, rmhla c;akll
mi§a bindirdik. inkar edilmi§ olana miikatat olma¥ iizere, Bizim goze
timimizle yiiziiyordu.» (Kamer, 10-14) buyrulurken, burada da §Oyle 
deniliyor: <(Bunun iizerine Biz de, onu ve beraberindekileri, dolu bir 
gemi ic;inde kurtard1k. Sonra geride kalanlan suda bogduk.» Ayette ge
c;en ( j ~I ) ·kelimesi ; malla, ic;ine yiiklenen her bir cinsten c;ift c;ift 
§eylerle dolu anlarmnad1r. Yani biz Nuh'u ve onun beraberinde olan her 
§eYi kurtardlk. Onu yalanlayan ve emrine z1d giden herkesi de suda bog
duk. <(Muhakkak ki bunda, bir ayet vard1r. Ama onlarm c;ogu mii'minler 
olmad1. Ve muhakkak ki Rabbm, elbet Azizdir, Rahim'dir.» 
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123 - Ad da peygamberleri yalanlad1. 
124 - Hani onlara karde~leri Hud demi~ti ki: Siz, sa-

lunm:az misiniz? 
125 - Muhakkak ki ben, size emin 'bir peygamberim. 
126 - Artlk Allah'tan korkun da bana itaat edin. 
127 - Buna kar~1 sizden bir ucret istemiyorum. Benim 

ucretim -ancak alemlerin Rabb1na aittir. 
128 - Siz her yuksek yere koca bir bina kurup bo~ ~ey

lerle mi ugra~Irsiniz? 
129 - Temelli kalacaginiZl umarak saglam yap1lar m1 

edinirsiniz? 
130 - Ve yakalad1guuz zaman da zorbaca m1 yakalar-

smiz? 
131 - 0 halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. 
132 - Bildiginiz ~eylerle sizi destekleyenden salun1n. 
133 - 0 desteklemi~tir sizi hayvanlar ve ogullarla; 
134 - Bah<;eler ve <;e~me1erle. 

135 - Dogrusu hakkln1zda buyuk bir gunun azab1ndan 
korkuyorum. 

Ad K11.vmi 

Allah Tea.la kulu ve el~isi Hud (a.s.)dan haber verir ki; o, kavmi . 
Act'l Allah'm dinine ~agumi§tl. Onlar Hadromut tilkesinin Yemen Ul
kesi hududunda olan kum tepelerinde Ya§Iyorlardl. Onlann zamaru Hz. 
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NUh kavminden sonrad1r. Nitekim A'riH suresinde §oyle buyrulur: «Di.i
§i.i.ni.i.n ki; 0 sizi NUh kavminden sonra halifeler yaptl. Yaratill§. itiba
nyla onlardan fazla boy-bos verdi.» (A'raf, 69). Onlar bi.iyi.ik bir terkib 
ve in.§a giici.ine sahiptiler. Uzak yerlere kadar uzanabilen gi.i«;leri, bol 
nzlklan, maHan, bah«;eleri, kaynaklan, ogullan ,ekin ve meyveleri var
d!. Bunlarla birlikte onlar, Allah ile beraber O'n:ian bir ba§kasma tapl
myorlardl. Allah Teala, i«;lerinden birini mi.ijdeleyici ve uyanc1 bir el«;i 
olarak gonderdi. Onlan tek olan Allah'a \!agmp; muhalefet etmeleri ha
linde intikam ve azib1yla uyard1. Hz. NUh'un kavmine soylediklerini o 
da kendilerine soyleyip sonunda §C.yle de:ii : C<Siz her yi.iksek yere koca 
bir bina kurup bO§ §eylerle mi ugra§Iyorsunuz?» Mi.ifessirler, ayetteki 
( ~)I ) kelimesinde ihtilaf etmi§lerdir ki; ozeti §Udur: Bu kelime me~ 
hfu ana yollarm yanlarmdaki yi.iksek yerlerdir. Onlar boyle yerlerde 
saglam, gosteri§li ve heybetli binalar in§a etmi§lerdi. Bu sebepledir ki: 
«Siz her yi.iksek yere koca bir bina kurup bO§ §eylerle mi ugra§1rs1mz? 
(Siz bunlan ihtiyacm1zdan dolay1 degil de mi.icerred bir eglence olarak 
ve gi.ici.i.niizii lzhar etmek i~in yap1yorsunuz.) » demi§tir. Peygamberleri 
onlarm bu davram§lanm ho§ kar§llamaml§tlr. Zira bu, zaman kayb1 ve 
faydaslZ yere beienleri yormaktan ibarettir. Ne di.inyada, ne de ahirette 
fayda vermeyecek bir §eyle me§gt11 olmaktlr. 

Sonra Hz. Hud: «Temelli kalacagm1z1 umarak saglam yap1lar rm 
edinirsiniz.» demi§tir. Mi.icahid, ayetteki (tWI) kelimesinin; yi.iksek, 
muhte~em bur«;lar, ebedile§tirilmi§ yap1lar ol:lugunu sayler. Ondan ge
len bir rivayete gore bu kelime, hamam bur\!lan anlarmnad1r. Katade 
ise kelimenin; su alma yeri anlarmna geldigini soyler. ( ... ) Me§hur kl
raette buras1: Temelli kalacagm1z1 umarak ... anlarmna gelecek §ekilde
dir. Siz oralarda ebedi olarak ikamet edeceginizi samyorsunuz. Halbuki 
bu, sizin i~in meydana gelecek degildir, aksine sizden kaybolup gidecek 
tir. Nitekim sizden oncekiler ha~kmda da boyle olmu§tur. ibn Ebu Ha
tim -Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize babamm ... Avn ibn Ab
dullah ibn Utbe'den rivayetine gO.re; Ebu Derda (r.a.), mi.isli.imanlann 
Guta denilen yerde yi.iksek binalar ya_~::t1klarm1, aga\!lar diktiklerini 
gordi.igu zaman, onlarm mescidinde dikilip: Ey Dirna§k ahalisi, diye ni
da etti. Yanma topland1lar. Allah'a hamd edip senacta bulundu; sonra 
§6yle dedi: Siz utanrmyor musunuz. E·i'z utanmaz m1sm1z? Yemeyecegi 
niz §eyleri topluyorsunuz, oturmayacag1mz binalar yap1yorsunuz, ula
§amayacagmiZ emeller besliyorsunuz. Sizden once nesiller vard1. Topla 
y1p biriktirdiler, bina.Iar yap1p saglamla§tlrd1lar, tul-i emelie bulundu
lar. Onlarm emelleri bir gurur, toplad1klan ise helak oldu. Meskenleri 
kabirleri oldu. Uyamk olunuz; Ad kavmi Aden ile Umman arasmdaki 
atlara ve binitlere sahip olmu§lardl. Ad kavminin mirasm1 benden iki 
dirheme kim satm allr? 



6084 !BN KESIR (Ciiz: 19; SOre: 26 

Hz. Hud: ccVe yakaladlgm1z zaman da oorbaca rm yakalarsmiZ?>> 
kavliyle onlan, kuvvet, sertlik ve zorballkla nitelemi§tir. ~oyle devam 
ediyor: ceO halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. Rabb1ruza ibadet 
ve el~inize itaat edin.>> Sonra onlara olan Allah'm nimetlerini habrlat
maya b~lay1p §oyle dern.i§tir : «Bildiginiz §eylerle sizi destekleyenden 
sakmm. 0 destekle~tir sizi hayvanlar ve ogullarla; bah~eler ve ~e§me· 
lerle. Dogrusu (yalanlay1p muhalefet ettiginiz takdir:de) haklnmzda bti
yiik bir gunun azabmdan korkuyorum. >> Boylece te§vik ve korkutmayla 
onlan Allah'a ~ag1rrm§ ve fakat bu, onlar haklnnda hi~ bir fayda ver 
memi§ti. 

136 - Dediler ki: Ogiit versen de, yahut ogut verenler-
den olmasa:n da bizim i<;:in e9ittir. 

137 - Bu, oncekilerin adetinden ba~ka bir ~ey degildir. 
138 - Hem biz azaba ugratilacak da degiliz. 
139 - Boylece onu yalanladilar ve Biz, onlan yok et

tik. Muhakkak ki bunda bir ayet vardrr. Ama onlann c;ogu 
mu'minler olmadl. 

140 - Ve muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'
dir. 

Hz. Hud (a.s.) kavmini sakmd1np korkuttuktan, onlan te§vikle (Al
la:h'm azabmdan) sakmdlrdlktan ve onlara gerc;egi a~lklad1ktan sonra 
onlann kendisine cevab1m Allah Teala §5yle haber veriyor: ccOgiit ver
sen de, yahut ogut verenlerden olmasan da bizim ic;in miisavidir.» Biz 
ic;inde oldugumuz dru.rumdan elbette donecek degiliz. «<Benin soziinden 
dolay1 ilahlanmiZl terketmeyiz ve sana inanmay1z. » (Hud, 53) Durum 
gerc;ekten boyle:iir. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §5yle buyur
maktadrr : cc~iiphesiz ki, o kiifretrn.i§ olanlan uyarsan :da uyarmasan da 
birdir, inanmazJar.» (Bakara, 6) . ccDogrusu, iizerlerine Rabbmm sozii 
hak olanlar inanmazlar. Onlara her tfulu ayet gelse bile. Elem verici 
azab1 goriinceye kadar .>> (Yunus, 96-97) . ccBu, i:incekilerin actetinden 
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ba§ka bir .§ey degildir .>> ayetindeki ( ._:il;JI ) kelime.s.inde iki klraet var 
d.lr. Bunlardan birincisine gore bu kelime ha harfinin fethas1 ve lam 
harfinin stikU.nu iledir. ibn Mes't1d ve Abdullah ibn Abbas'tan rivayet
le Avfi, Alkame ve Miicahid derler ki : Bununla kasdettikleri anlam §U
dur: Senin bize getirmi§ oldugun §ey, evvelkilerin ahlakmdan ba§ka 
bir §ey degildir. Nitekim Kurey§ mii§rikleri de §Oyle demi.§lerdi: «On
cekilerin masalland1r. Ba§kalarma yazdmp sabah-ak§am kendisine 
o~unmaktadlr.» (Furkan, 5) . Allah Teal a ba§ka ayet-i kerime'lerde §OY 
le buyuruyor: «Kiifredenler: Bu Kur'an, ancak onun bir uydurmas1d1r 
ve ona bu hust1sta bir ba§ka topluluk yardlm etmi§tir, diyerek haks1z 
ve aslls1z bir soz u.ydurdular. Oncekilerin masalland1r, dediler. » (Fur
kan, 4-5). «Onlara: Size Rabbm1z ne indirdi? denildigi zaman, Ge~i§
lerin masallanm, derler.» (Nahl, 24) . 

Digerleri ise bu kelimeyi ha ve lam harflerinin zammesi ile okurlar 
ki buna gore anlam §Oyle olmaktad1r: Onlarm dini ve iizerinde olduk
lan durum atalannm dinidir. Diyorlard1 ki. Biz onlara tabiyiz, onlann 
arkasmdan gitmekteyiz. Onlann ya§adlklan gibi Ya§Iyor, oldiikleri gibi 
oliiyoruz. Oldiikten sonra diriltilme ve Allah'a donii§ yoktur. Bu sebep 
ledir ki onlar: << Hem biz,azaba ugratilacak da degiliz.» demi§lerdir. ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ayetteki bu kelimeyi; evvelkile
rin dini olarak a<;lklami§tlr. ikrime, Ata el-Horasani, Katade, Abdurrah
man ibn Zeyd ibn Eslem de boyle s6ylemi§ olup ibn Cerir bu a<;lklama
YI tercih etmektedir. 

<<Boylece onu yalanladilar ve Biz, onlan yok ettik.» Allah'm pey
gamberi Hz. Ht1d'u yalanlamakta, ona muhalefet etmekte ve onunla 
inadla§makta devam ettiler. Allah Teala da onlan helak etti. Onlann 
helak edilmelerinin sebebi (onlarm nas1l helak olunduklan ve onlan 
helak eden §eyin ne oldugu) Kur'an 'da ba§ka yerlerde de izah edilmi§ 
tir. Buna gore Allah Teala, onlann uzerine son derece soguk ve §iddetli 
bir frrtma gondermi§ ve helak edilmeleri kendi cinslerinden olmu~tur. · 
Zira onlar, yeryiiziindeki en azgm ve en zalim kimseler idiler. Allah 
Teala; iizerlerine onlardan daha azgmm1 ve daha gii\!liisiinii musallat 
k1ld.l. Buyurur ki : «Gormez misin Rabbm nasll yapt1 Ad'a? 0 siitunlara 
sarup irem'e.» (Fecr, 6-7) . Bunlar eski Ad'dlr ki ba§ka bir ayet-i keri
me'de: c<Ve ger~e:kten 0 helak etti evvelki Ad'L» (Necm, 50) buyrulur. 
Bunlar Hz. NUh'un oglu Sam'm oglu irem'in neslinden olup yiiksek bi
nalarda otururlard1. Ayette ge~en irem kelimesinin, §ehir oldugunu sa- ~ 
nanlar bunu Ka'b ve Vehb'in sczleri olarak israiliyyattan alrm§laf11r ve 
bu s6ziin bir ash da yoktur. Bu sebe.;Jledir ki Allah Teala: <cHi<; bir ill 
kede benzeri yaratilmaffil§.» (Fecr, 8) buyurmu§tur. Yani kuvvet, §id
det ve zorbahkta bu kabile gibisi asla yaratllmarm§trr. ~ayet burada 
kastedilen, o kavim degil de §ehir olmU§ olayd1; Allah Teala : <<Ulkelerde 
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onun bir benzeri ~a olurunanu.§.» buyururdu. B~ka bir ayet-i kerime'
de ~oyle buyruluyor: «Ad kavmine gelince; yeryiiz.iinde haks1z yere bii
yiikliik taslarm§; Bizden daha kuvvetli kim var? dem~lerdi. Onlar ken
dilerini yara.tan Allah'm kendilerinden daha kuvvetli oldugunu gormii 
yorlar rmydl? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardl.» (Fussilet, 
15). 

Daha once de bilgi verdigimiz iizere Allah Teala onlara ~ok az bir 
miktarda (bir okiiziin burun deliginden ~lkabilecek kadar) riizgar gon
der~tir. Bu riizgar, onlarm s1.gmaklan iizerine §iddetle es~. Allah 
Terua'nm izni ile onlann iilkelerinde en kii~iik ta~larma varmcaya ka
dar her §eyi sakiip helak etmi~tir. Nitekim ba~ka ayet-i kerime'lerde §OY
le buyrulmaktadlr: <<Rabbm emri ile her §eyi ylkar. Bunun iizerine on
lann meskenlerinden ba§ka bir ~ey goriilmez oldu.» (Ahkat, 25), «Ad'a 
gelince; onlar da ugultulu azgm bir f1rtma ile helak edildiler. Onlarm 

. kokiinii kesmek iizere iizerlerine tam yedi giin sekiz gece o riizgan es 
tirdi. Halkm kokiinden sokiilmii§ }J.urma kiitiikleri gibi yere y1klldigm1 
goriirdiin.» (Hakka, 7). B~lan olmayan cesedler halinde kalakalrm§
lard!r. Riizgar onlardan birinin iizerine geldiginde yerden kopanp ha
vaya yiikseltm~. soma tepetaklak ters ~evirip dirnaglanru par\!alay1p 
krrrm§ ve yere atrm§tlr. Sanki i~i bO§alml§ hurma kiitiikleri haline gel
~lerdir. Onlar daglarda, magaralarda s1cgmaklar yap~lar, yanlan
na kudar yerde kendilerine ~ukurlar ~rm§lardl. Fakat bunlann hi~ biri 
Allah'm emrine kar~1 onlara bir fayda saglamarm§tl. «Muhakkak ki, Al
lah'm siiresi gelince geciktirilmez.>> (Nuh. 4). Bu sebepledir ki burada 
da §Oyle buyruluyor: «Boylece onu yalanla.d1lar ve Biz, onlan yok ettik. 
Muhakkak ki bunda bir a yet vardlr. Ama onlarm ~ogu mii 'minier olma 
dl. Ve muhakkak ki Rabbm, elbet Aziz'dir, Rahim'dir.» 

141 - Semud da peygam'berleri yalanlad1. 
142 -Rani onlara karde~leri Salih demi~ti ki: Siz sa-

klnmaz miSiniz? 
143 - Muhakkak ki iben, size emin bir peygamberim. 
144 - Arti'k Allah'tan korkun da bana itaat edin. 
145- Buna kar~1 sizden bir ucret istemiyorum. Benim 

iicretim, ancak alemlerin Rabb1na aittir. 
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Semud Kavmi 

Allah Teala kulu ve el<;:isi Salih (a.s.)den haber veriyor ki, onu Se
mud kavmine peygamber olarak gondermi§ti. Onlar Vadi el-Kura ile 
~am illkesi arasmdaki Hicr §ehrinde oturan araplardi. Onlann yerleri 
herkesc;e bilinmekte olup me§hurdur. Biz A'rat suresind.e, Hz. Peygam
ber (s.a.)in §am seferine <;:1kt1g1 s1rada onlann yerlerinden ge<;:i§ine dair 
rivayet edilen hadisleri vermi§tik. Allah Rasulti (s.a.) Tebtik'e ula§ml§, 
sonra hazrrlanmak tizere tekrar Mecline'ye donmrii§tti. Semud kavrni, Ad 
kavminden once olup Hz. ibrahim el-Halil'den oncedirler. Peygamberleri • 
Hz. Salih (a.s.), onlan tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete, teblig et
mi§ oldugu risalette kendisine itaate da vet etrni§; onlar yuz <;:evirerek 
onu yalanlaml§ ve muhalefet etmi§lerdi. Hz. Sali:h onlar1 Hakk'a <;:$r 
masma kar§Illk onlardan bir ticret istemedigini; sev:abrm ancak Allah'
tan bekledigini haber vermi§, daha sonra da Allah'm onlar tizerine olan 
nimetlerini hatrrlatarak §Oyle demi§ti: 

· 146 - Burada emniyet ic;inde b1ralnhr m1sln1z? 
147- Bahc;elerde, c;e12melerde. 
148 - Ekinler,_ sallnmlan sarkmr12 hurmahklar ara-

Slnda. 
149- Daglarda ustahikla evler oyar misiniz? 
150 - 0 halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. 
151 - Miisriflerin emrine itaat etmeyin. 
152-:- Onlar ki yeryiiziinde boZJgunculuk yaparlar da 

1slah etmezler. 

Hz. Salih onlara ogut vermi'}, Allah'm intik:S.mmm ba§lanna gel
mesiyle onlan uyarml§, Allah'm bol bol nzl}{ vermek suretiyle onlara 
olan nimetlerini hatirlatrm§, Allah'm onlan sakmllan §eylerden emniy
yette klldigrm, o~lar ic;in bah<;:eler bitirdigini, akarsular kaynatt1~m, 
ekinler ve meyveler t;1kard1gm1 haber verip hatlrlatrm§tlr. Bu sebeple-
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dir ki 0: «Ekinler, salkunlan sarkrm'§ hurmallklar arasmda .. . ll buyur
m~tur. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, hur.malarm olgunlru}Inl§ oldugu 
~lklamasm1 getirir. Hurma olgunlru}tigi zaman ona hazim ad1 verilir
m~. Yine Ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ayetteki hazim 
kelimesini; ot1anrn1~ (yapraklan ~Ikrm§) diye tefsir etmektedir. ismail 
ibn Ebu Halid'in Amr ibn Ebu Amr'dan - bu zat sahabeye yeti§~tir
onun da ibn Abbas'tan «Salkimlan sar~ hurmallklar arasmda.» 
ayeti hakkmdaki rivayetinde §Oyle de~: Hurrnarun heniiz Ya§ oldugu 
ve salklmlanmri sarkt1g1 zamanda. ibn Abbas'm bu a~1klamasrm ibn 
E'bu Hatim rivayet etmi§tir. Aynca bu a\!Iklamamn bir benzeri Ebu Sa
lih'ten de rivayet edilmektedir. Ebu ishak ise, <<Salklmlan sarkml§ hur
mallklar arasmda.» ayeti hakkmda Ebu'l-Ala!nm §6yle dedigini nakle
der: 0, Yru} hurmadan ru}agi dogru sarkrru§ oland1r. Mticarud de der ki: 
0, dokunuldugu zaman kmhp dag1larak s~1lamilr. ( ... ) 

«Daglarda ustal1kla evler oyar InlSlruz? )) ibn Abbas ve bir~oklan, 
ayetteki (~~ .Jt;) kelimesini; ustahkla, diye a~Iklarru§larcilr. ibn Ab
bas'tan gelen bir rivayette ise bu kelime biiyiiklenerek ve a\!gozliiliikle 
anlarrundadlr. Miicahid ve bir topluluk da bu a~Iklamayt tercih etmi§ 
olup iki a~1klama arasmda tezad yoktur. Zira onlar daglarda yontul
mu§ bu evleri bir kibir, bir gunir, bir biiyUklenme vesilesi olarak ve fay
dasiz yere edinmekteydiler. Degilse onlar, bu evlerden mesken olarak 
istifMeye ihtiya~ duymuyorlardL Aynca onlann yontulmas1 ve nakl'§
lanmasmda ustahk sahibi idiler. Nitekim onlarm yerlerini gorenler onla
rm bu durumlanm a~1k~a mii§ahede etmektedirler. Peygamberleri on
lara: «0 halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. )) Gerek diinyada 
ve -gerekse ahirette faydas1 s.ize donecek olan bir amele, bir i§e yonelin 
ki, o da sizi yaratrru§ olan ve size nz1k veren RabbllliZa ibadettir. Boy
Ieee O'nu birlemi§, O'na ibadet etmi§, sabah-ak§am O'nu tesbih etmi§ 
olursunuz. «Miisriflerin emrine itaat etmeyin. Onlar ki yeryiiziinde boz
gunculuk yaparlar da 1Slah etmezler.JJ de~, bu son ci.imlesi ile onlan 
Allah'a ortak kO§maya, kiifre . ve hak ile Zidla§maya ~ag1ran biiyiikleri
ni, · reislerini kasdet~tir. 
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153 - Dediler ki: Suphesiz sen, anca:k buyulenmi~ler

densin. 
154 - Hem sen, bizim gi'bi bir insandan bru]ka bir ~ey 

degilsin. Sa yet sadl.klardan isen o zaman bir a yet getir. 
155 - Dedi ki: i~te ~u devedir. Su :iJc;me hakk1; belirli ibir 

gi.in onun ve belirli bir giin sizindir. 
156- Sak1n ona bir kotuluk yapmay1n. Yoksa sizi bu

yiik fbir gunun .aza;bl yakalayiVerir. 

157 - Onlar ise onu kestiler de pi~man oldular. 
158- Bunun uzerine azab onlan yakalad1. Muhakk.ak 

ki bunda bir ayet V1ardlr. Ama Onlann <;OgU mu'minler ol
niadi. 

159 - Muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Ra;him'dir. 

Allah Teala, Hz. Salih'in kavmi Semud'un, onun kendilerini Rabla
rma· ibadete \!agud1g1 zamanda verdikleri cevab1 haber veriyor. Onlar : 
<<~tiphesiz sen, ancak biiyiilenmi~Ierdensin. » demi~Ierdi. Miicahi:l ve Ka
tade ayetteki ( ~.r-11 ) kelime.siyle onlarm; biiyiilenmi~Ierdensin, de
mek isteiliklerini belirtiyorlar. ibn Abbas'tan rivayetle Ebu Salih ise 
bu kelimeyle onlann: Sen yaratl~lardansm , demek istediklerini kay
deder. ( ... ) Bu konuda giic;Iu olan gor~. Miicahid ve Katade'nin gorii
~udfu ki onlar bu sozleriyle: ~U.phesiz sen bu scztinle akll olmayan .bu
yiilenmi.§ birisin demek istiyorlardl. Sonra dediler ki: «Hem sen, bizim 
gibi bir insa.ndan ba§ka bir §ey degilsin. Nas1l oluyor da bizim dl§ImiZda 
sana vahyolunuyor?>> Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de onlarm §Oyle 
dedikle1i haber veriliyor: «Kitab aramizda ona nn verilmi§? Hay1r o pek 
yalanc1 ve §ImarJ.Jgln biridir. Yarm; kimin pek yalanc1 ve §Imangm biri 
oldugunu bileceklerdir.>> (Kamer, 25-26). 

Sonra onlar, dogrulugunu tasdik etsinler, diye kendilerine bir 
mucize getirmesi teklifinde bulundular. ileri gelenleri toplamp yanlann
da bulunan bir kayaya i§llret ederek, o kayadan, kendileri ic;in hemen 
o anda §U ~u niteliklere sahip ve on ayllk gebe bir deve <;Ikanlmasmi 
istediler. 0 zaman Allah'm peygamberi Salih istediklerine icabet olun
dugu takdirde kendisine iman edeceklerine, kendisine tabi olacaklanna 
ctair ooz vermelerini istedi. Onlar Hz. Salih'in bu teklifine olumlu cevab 
verdiler. Allah'm peygamberi Salih (a.s.) kalklp namaz k1ld1, sonra on
larm isteklerine icabette bulunmas1 i~in Allah Teala'ya dua etti. Onla-

Tefsir, C : XI ; F . 382 
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rm i.§aret etmi§ olduklan kaya yanhp ondan :rlitelellli.§ olduklan slfat
lara sahip on ayhlc gebe bir deve <;Iktl. Onlarm bir kls:rru iman ederken, 
c;ogunlugu kiiffulerinde devam ettiler. Dedi ki: «i~te §U devedir. Su ic;
me hakkl; belirli bir gun onun ve belirli bir gun sizinqir.n Suyunuza bir 
giin o gidecek, bir giin de siz gideceksiniz. «3akln ona bir kotilliik yap
maym. Yoksa. sizi biiyiik bir giiniin azab1 yakalay1verir.n Boylece Hz. 
Salih ,deveye bir kotiiliik yapmalan halinde Allah'm intika:rmyla onlan 
UYa.rm.J.§ oldu. Deve onlarm arasmda bir sfue kald1. Su ic;meye gidiyor, 
yaprak ve mer'alardan yiyordu. Onlar onun siitiinden faydalamyorlar
dl. Kendilerinin ic;mesine yetecek kadar ondan siit sag1yorlard1. Zaman · 
uzay1p da o~lann mutsuzluk vakti gelince deveyi bogazlaYip oldHrme:::le 
yardlmla.§tllar. «Onlar ise onu kestiler de pi.§man oldular. Bunun iize
rine azab onlan yakaladL » Altlarmdaki yer ~iddetle sars1ldi, onlara oy
le biiyiik bir sayha (haykirl§) geldi ki, kalbleri yerlerinden sokiildii ve 
hie; ummad1klan bir §ey ba§larma geldi. Boylece yurtlannda diz c;okmii§ 
halde kalakald1lar . . «Muhakkak ki bunda, bir ayet vard1r. Ama onlarm 
~u mii'minler olmad!. Muhakkak ki Rabbm, elbet Aziz'dir, Rahim'dir.» 

160 -- Lut kavmi de peygamberleri yalanlad1. 
161 - Hani onlara karde~leri Lut demi~ti ki: Siz, sakin-

maz ·m1sln1z? 
162 - Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim. 
163 - Artlk Allah'tan korkun da bana itaat edin. 
164 - Buna kar~1 sizden bir ucret istemiyorum. Benim 

ucretim, ancak alemlerin Rabblna aittir. 

Lftt Kavmi 

Allah Tea.la burada kulu ve elc;isi Lut'dan haber veriyor. O, Azer'in 
oglu Haran'm oglu Lut'dur ve Hz. ibrahim el-Halil'in karde§i ogludur. 
Hz. ibramm hayatta iken Allah Tea.la Hz. Lut'u biitlik bir iimmete pey
gamber olarak gonderm~ti. Onlar, Allah Teala'nm helak etmi.§ oldugu 
Sedom ve civarmdaki kasabalarda oturuyorlar::h. Helakinden sonra Al
fah Teala Sedom'un yerini pis kokulu blr gale c;evirdi. Oras1 Gfu illke
sinde Beyt-i Makdis daglan hududundad1r. Beyt-i Makdis daglan ile 
el-Kerek ve e§~evbek iilkesi arasmdad1r. Hz. Lut onlan tek ve orta~ 
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olmakslZl.ll Allah'a.ibadet etmeye, Allah'm kendilerine gondermi~ oldugu 
el~ilerine itaat etmeye davet etmi§, onlan Allah'a kar§l ge1rnekten, alem
de onlarm icad etmi§ olduklan i§i i§lemekten men'etmi§ti. Oyle bir i§ 
icad etmi§lerdi ki yaratlklardan hi~ kimse onlardan once bu i§i yapma
ml§tl. Onlarm icad etmi§ olduklan bu habis i§, kadmlan b1rak1p ta er
keklerle temas Jrurmaktl. Bu sebepledir ki Allah Teala §6yle buyn..ll'mak
tadlr: 
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165- lnsanlar aras1nda e:r1keklere mi yakla~Iyorsu
nuz? 

166 - Ve Rabbinizin sizin ic.;:in yarattlg1 e~leri biraki
yor musunuz? Hay1r, siz azm1~ bir kavimsiniz. 

167- Dediler ki: Ey Lut, buna son vermezsen sen el
bette <,;:Ikanlanlardan olursun. 

168- Dedi ki: Dogrusu ben, sizin i~lediginize kizanlar
danim. 

169 - Rabb1m, beni ve ailemi bunlar1n yaptlklar1ndan 
kurtar. 

170- Bunun uzerine onu ve ailesini topluca kurta.rd1k. 
171 - Sadece ya~h bir kad1n geride kalanlardan oldu. 
172 - Sonra digerlerini yerle bir ettik. 
173 - Dzerlerine de bir yagmur yagd1rd1k. Uyanlanla

nn yagmuru ne kotudur. 
174 - Muhakkak ki bunda bir ayet vard1r. Ama onla

nn '90gu mu'minler olmadl. 
175- Muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'dir. 
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_Allah'm peygamberi onlan yaptlklan bu ahlaks1zhktan, erkeklerle 
temasta bulunmaktan men 'edip onlara kemiileri i~in Allah'm yaratrm§ 
oldugu kadmlara yakla~malanm ogiitleyince kavminin ona cevab1 sade
ce §Gyle demeleri olmu§tur: ((E,y Lut, buna (bize getirmi§ oldugun §eye) 
wn vermezsen elbette r;tkanlanlardan · olacaksm. (Biz seni elbette ara
ml.Zdan t;tkaracagtz.) >> Nitekim Allah Teala bu durumu ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §Oyle haber veriyor : ((Kavminin cevab1 sadece : c;tkanh onlan 
memleketinizden. c;unkii onlar, fazla temizlik yapan insanlarml~, de
mek oldu.» (A'rat , 82) . Hz. Lut, onlarm i~inde bulunduklan duruma son 
vermeyeceklerini, saptkhklannda devam etmekte olduklanm goriince 
onlardan uzakla§tl ve : ((Dogrusu ben, sizin i§lediginize klzanlardantm . . 
(Bunu sevmiyorum ve raZl olmuyorum. ~iiphesiz ben sizden uza~m.) » 
deyip sonra onlara beddua ederek : <<Rabbtm, beni ve ailerni bunlarm 
yapttklarmdan kurtar. » dedi. Allah Tea.Ia da §Oyle buyurdu: ((Bunun 
iizerine onu ve biitiin a.ilesini topluca kurtardlk. SM.ece Ya§h bir kadm 
geride kalanlardan cldu.>> Bu kadm Hz. Lut'un harurm idi. Kotu bir 
ihtiyardl. Geride kalml§ ve kavminln geride kalanlartyla birlikte helak 
olmll§tu. A'raf, Hud ve Hicr surelerinde Allah Teala'run haber verdigi 
iizere Allah Teala Hz. Lut 'a kans1 du~mda ailesini geceleyin yiirutmesi
ni, kavminin iizerine indigi esnacta hayklrl.§l i§ittiklerinde geri donme
melerini emretmi§, onlar Allah'm emrine sabrederek yollanna devam 
etmi§lerdi. Allah Tealit geride kalanlarm iizerine onlarm tamamm1 kap
sayacak bir azab indirmi§, r;amurdan pi§irilmi§ kat1 ve sert ta§lan on
larm iizerine yagdnrm§tlr. Bu sebepledir ki Allah Teala §Oyle buyuru
yor: ((Sonra digerlerini yerle bir ettik. Uzerlerine de bir yagmur yagdlr
dlk. Uyanlanlarm yagmuru ne kotiidiir. Muhakkak ki bunda bir ayet 
vard1r. Ama onlarm r;ogu mii'minler olmadl. Muhakkak ki Rabbm, elbet 
Aziz'dir, Rahim'dir. 

176 - Eyke halk1 da peygamberleri yalanlad1. 

177 - Hani onlara $uayb demi1;iti ki: Siz, sak1nmaz mi
siniz? 

178 - Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberip1. 
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179 - Artik Allah'tan korkun da bana itaat edin. 

180 - Buna kar~1 sizden bir iicret istemiyorum. Benim 
ticretim, anca;k alemlerin Rabb1na aittir. 

Eyke Halkl 

Ashab-1 Eyke, sahih olan gorii.§e gore Medyen halkldlr. -Allah'm 
Peygamberi §:uayb onlardan idi. Ancak burada Allah Teala «Karde~leri 
§uayb» buyurmainl§tlr. Zira onlar Eyke'ye tapmmaya nisbet olunm~
lard1r. Eyke bir agag olup -me~elik g1oi s1k bir aga<;hk oldugu da soylen
rni§tir- ona tap1myorlard1. Bu sebepledir ki Allah Teala: ccEyke halk1 
da peygamberleri yalanladL» buyurdugunda, ((Karde~Ieri §uayb onlara 
dem~ti ki» buyurmarm§, sadece : ((Rani onlara §uayb demi§'ti ki ... >> bu
yurarak, onlar putperest olduklan i<;in, her ne kadar neseb yontiyle on
larm kard~i ise de, aralanndaki karde§lik nisbetini kesmi§tir. Bazllan, 
ayetteki bu ntikteyi anlayamami§ ve Eyke a..shabmm Medyen ahalisin
den b~ka bir kavim oldugunu, §uayb (a.s.)m iki iimmete peygamber 
olarak gC.nderildigini sanmi§lardir. Hatta i<;lerinden baZISl onun ti<; tim
mete gonderildigini zannetmi§tir. ishak ibn Bi§r el-Kahili -ki bu ravi 
zay1ftlr-nin ibn Stiddi kanallyla .. . ikrime'den rivayetinde o, §dyle de
fui§tir: Allah Teala §uayb dl§mda hi<; bir peygamberi iki kere gonder
memi§tir. Onu .bir keresinde Medyen'e peygamber olarak gonqermi§ ve 
Allah Teala onlan bir haykln~la yakalayrp helak etm~tir . Diger bir ke
resinde onu, Eyke ashabma peygamber olarak gondermi§ ve AUah Teali 
onlan da «Zulle giinti»ntin azab1 ile yakalay1p yok etrni§tir. Ebu'l-Ka
srm el-Begavi'nin Htidbe'den, onun Hemmam'dan, onun da Katade'den 
rivayetine gore ashab-1 Ress ve Eyke ashab1 §uayb'm kavmidir. ishak 
ibn B~r der ki: Ctiveybir'den ba§kalan Eyke ashab1 ile Medyen 'halkl
nm bir oldugunu sayler ki dogrusunu Allah bilir. Haftz ibn Asakir i.3e, 
Hz. §uayb'm terceme-i halinde Muhammed ibn Osman ibn Ebu §eybe 
kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediyor ki, Allah Rasulti (s.a.) 
§Oyle buyurm~ : Muhakkak ki Medyen kavmi ile Eyke ashab1 iki ayn 
iimmettir. Bu ikisine birden Allah Tea.la peygamberi §uayb (a.s.)l gon
de~tir. Bu garibdir ve merfu' olmas1 da zaten §uphelidir. Dogruya 
yakm gori.ineni ise bu haberin mevkuf olmas1d1r. Sahih olan, onlann 
bir funmet olu§udur. Her bir makamda degi"?ik bir §eyle nitelenmi§ler
dir. Bu sebe'Jledir ki Hz. §uayb, Medyen klssasmda anlatllanm ayms1 
olarak onlara ol<;ti ve tart1y1 dogru tutmalanm cgutleyip emretmi§tir. 
Bu da onlarm bir i.immet oldu.guna delalet eder. 

.. 
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181 - Ol91lyli tam yap1n da eksiltenlerden olmay1n. 

182 - Dogru 6l9ekle tartln. 

183 - insanlar1n e~yas1ru azaltmay1n ve yeryuzunde 
boZJgunculuk yaparak kan~1'khk 9lkarmay1n. 

184 - Sizi ve daha onceki nesilleri yaratm1~ olan' dan 
korkun. 

Allah Teala onlara ol~ii ve tartlya riayeti emredip ol~ii ve tartlyl 
eksik tutmaktan onlan men'et~tir. Buyurur ki: «Ol~iiyii tam yapm 
da eksiltenlerden olmaym.» insanlara bir §ey verdiginiZJ zaman onlar 
i~in ol~iiyii tam yapm, ol\!iiYii eksik tutup onlara eksik olarak verme
yin. Sizin lehinize bir durum oldugu zaman, onlardan alrrken ol~:fiyii 

nasi! da tam olarak yap1yorsunuz . . Aksine verdiginiz gibi aim, ald1~ruz 
gibi verin. <<Dogru ol~ekle tartm.» Ayetindeki k1stas kelimesi Ol~ek, te
razi anlammad1r. BaZilan bu kelimenin, arap~aya rumcadan gir~ ol
dugunu soyler. Miicahid bu kelimenin, rumcada adalet anlamma geldi
gini belirtir. Katade de aym ~eyi soylemi§tir. 

«insanlarm e~yasm1 azaltmaym ve (onlarm mallanru eksiltmeyin. 
Yol kesmek sllretiyle) yeryiiziinde bozgunculuk yaparak kari§Ikhk ~~
karmaym. » Nitekim Allah Teala, ba~ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyu
rur: « Ve siz, Allah'a iman edenleri tehdid ed.erek, her yolun ba§ml tu
tup oturmaym.» (A'rat, 88) . 

·Hz. ~uayb: «Sizi ve daha onceki nesilleri yaratrm§ olan (Allah) dan 
lrorkun.)) soziiyle onlan ve onceki atalanm yaratml§ olan Allah'm bas
kmlyla korkutmu§tur. Nitekim Hz. Musa (a.s.) da: «Sizin de Rabbm1z 
ve once ge~mi§ atalanmzm da Rabbidir.» (~uara, 26) demi§ti. ibn Ab
bas, Miicahid, Siiddi, Siifyan ibn Uyeyne ve Abdurrahm.an Zeyd ibn 
Eslem ise burayi: Evvelkileri, oncekileri yaratrm§, §eklinde anlarm~lar 
ve ibn Zeyd: «Andolsun ki, o sizden bir ~ok nesilleri saptnnM§tlr.» (Ya
Sin, 62) ayetini okumlliitur. 
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185 - Dediler ki: Sen, ancak hi.i.yulenmi~lerdensin. 
186 - Bizim gifbi bir insanda..."l ba~ka bir ~ey degilsin. 

Dogrusu biz, seni yalanc1lardan sarnyoruz. 
187 - Eger sad1klardan isen bize, gokten bir par9a in

dir. 
188 - Dedi ki: Rabb1m; yapt1klann1zl en iyi ibilendir. 
189 - Onu da yalanlad1lar ve onlan bulutlu bir gi.i.niin 

azab1 yalkalad1. Dogrusu o, buyuk bir gunun azab1 idi. 
/ 

190 - Muhakkak ki bunda bir ayet vardrr. Ama onla-
nn 90gu mu'minler olmad1. 

191 - Muhakkak ki Rabb1n, elbet Aziz'dir, Rahim'dir. 

Hz. ~uayb'a kavm.inin aynen Semud kavminin el~ilerine cevab ver
digi §ekilde cevab verdikleri haber veriliyor. Zaten kalbleri de birbirine 
benzemektedir. Onlar §Oyle de~tiler: ((Sen, ancak biiyillenmi§lerden
sin. Bizim gibi bir insandan b~ka bir ~ey degilsin. Dpgrusu biz, seni . . 
yalancllardan samyoruz. (Soyledigim §eylerde s1rf yatana dayanmak-
tasm. Yoksa Allah seni bize gondermi~ degildir .) Eger s.ad1klardan isen, 
bi:ze gokten bir par~a indir.» Dahhak ayetteki ( ~.A-S' i kelimesini, go
gun bir taraf1 ile Katade gokten bir par~a ile, Stidd! ise gckten bir azab 
ile a~Iklami§tlr. Bu, Allah Teala'nm da haber verdigi iizere Kurey§ kav
minin s6yle:liklerine benzemektedir. Onlar §Oyle demi.§lerdi: ((Sen bize 
yerden bir kaynak fl§klrtmcaya kadar sana asla inanmayacag1z ... Ya
hut iddia ettigin gibi gogu iizerimize par~a par~a dii§iiresin veya Allah'1 
ve melekleri kaf§Imtza getiresin.» (isra, 90, 92), «Allah'nruz, eger bu, 
ger~ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ ya;gdir, yahut ac1kl1 bir 
azab getir. » (Enfal, 32) . Aym §ekilde bu bilgisiz kafirler de: «Eger sa
dlklal1dan isen bize gokten bir par~a indir. » demi§lerdi. De::li ki: <<Rab
brm; yaptlklanmz1 en iyi bilendir. (~ayet buna miistehak oldu.ysamz, 
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elbette ha.ksazllk etmi.~ olmaks1zm sizi bununla cezalanduacaktrr.) » Ni
tekim tam uygun bir ceza olarak, onlann istedikleri gibisi ba§larma 
gelmL~tir. Bu sebepledir ki Allah Teala: ·«onu da yalanladllar ve onlan 
bulutlu bir gunun azabl yakaladl. Dogrusu 0, buyuk bir giinun azabl 
idi.» buyurur. Ba§lanna gokten bir par~anm dfu}iirlllmesini istemi§lerdi 
ki azab, onlann istedikleri cinsden olmll§tur. Allah Teala, once yedi giin 
sureyle onlara §iddetli bir s1cak gon::lerdi. Onlan gOlgeleyip koruyacak 
hi\! bir §ey yoktu. Sonra onlan golgeleyecek bir bulut kendilerine yonel
di. S1caktan golgesine s1gmmak uzere, ona dogru gitmeye ba§ladllar. 

• Hepi bulutun altm::la topland1klarmda Allah Teala onlarm uzerine bu
luttan ate~ten bir §erare, btiyuk bir klv1lc1m ve alev gonderdi. Yer on
Ian sarstl ve onlan oyle bir haykm§ yakaladl ki canlan c,;1ktl. Bu sebeple 
Allah Teala: «Dogrusu o, buyuk bir gunun azab1 idi.1> buyurmu§tUr. 

Allah Teala onlarm nas1l helak olunduklanm, anlatlldiklar1 yere 
uygun dfu}ecek lie; §ekilde beyan buyurmu§tur. A'raf suresinde onlar1 bir 
sarsm tmm yakalad1g1 ve yurtlannda diz c,;oklnli§ olarak kalakaldlklan 
anlatlllr. Zira onlar: «Ey ~uayb; seni ve beraberindeki inanmi§ olanlan 
ya memleketimizden c,;1karmz veya mutlaka bizim dinimize dcnersiniz.» 
(A'rat, 88) demi§ler, Allah'm peygamberini ve ana tabi olanlan sikl~tl
np sarsm1§lard1. Bu yuzden sarsmt1 onlan yakalad1. Hud suresinde de: 
uZulmedenleri de korkun<;: bir ses yakalash.» (Hud, 94) buyrulur. Zira 
onlar Allah 'm peygamberine : <<Ey ~uayb, senin namazm rm biz.e baba
lanmmn tapt1klarm1 ve mallanmlZl diledigimiz gibi kullanmam1z1 men'
ediyor? Sen d.ogrusu akh ba§mda yumu§ak huylu birisin.n ('Hud, 87) 
di:y crek onunla alay etmi§lerdi. Bu sozlerini onunla bir alay ve onunla 
istihfaJ kabilinden sbylemi§lerdi. Onlan susturacak bir haykm§m gel
mesi elbette uygun olmu§tur ki Allah Tea..la: uZulmedenleri de korkunc,; 
bir ses yakaladl.» (Hud, 94) buyurur. Burada ise onlar bir inad ve had
di tecavuz olarak: «Eger sad1klardan isen bize, gokten bir parc,;a indir.» 
demi§le'rdi. Onlarm vuku bulmasm1 uzak gc-rduklerinin onlar hakkmda 
gel\!ekle§mesi elbette uygun dli§mli§tlir. <<Ve onlan bulutlu bir gunun 
azab1 yakalad1. Dogrusu o, buyuk bir glinun azab1 idi.» 

Katade'nin naklettigine gore, Abdullah ibn Omer (r.a.) §byle d.e
mi§tir: Allah Teala yedi glin sureyle onlara s1ca~ musallat k1ldl. 0 ka
dar ki bu s1caktan hie; bir §ey onlan golgeleyemedi. Sonra Allah Teala 
onkr ic,;in bir bulut yarattl. Onlardan birisi bulutun altma gidip golge
sine girdi. Onun golgesinde serinlik ve rahat buLdu. Bunu kavmine bil
dirdiginde, hepsi birden bulutun altma gelip orada golgelendiler. Bu
lut da onlarm U.zerine ate§ yagd1rd1, ikrime, Said ibn Cubeyr, Hasan, 
Katade ve ba§kalanndan d.a boyle rivayet edilmi§tir. Abdurrarunan ibn 
Zeyd Ibn Eslem der ki : Allah Teata onlara bulutu gonderdL Onlann 
hepsi (bulutun golgesinde) topland1klan zama;n. Allah Teala onlardan 
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golgeyi a~1verdi de giine§ onlan k1zdlrd1, nihayet 9ekirgenin tavada 
kavruldugu gibi yandllar. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi der ki: Med
yen halkl U\! \!e~it azabla azab olunmlL§tur: Yurtlarmda bir sarsmt1 ya
kalayiverd.i de oradan 91ktllar. <;1ktlklan zaman onlan ~iddetli bir korku 
yakaladl. E\rlerine girdikleri takdirde evlerinin ba§larma y1k1lacagmdan 
korktular. Allah Teala onlann iizerine, gblge yapan bir bulut gonderdi. 
Birisi bulutun altma girdi ve: Bugiinkii gibi ho§ ve bundan daha serin 
bir golge gormedim, ey insanlar buraya geliniz, dedi. Hepsi birden bulu
tun golgesi altma girdiler. Onlara tek bir haykln§la hayk1nld1 da, topu 
birden oldiller. Sonra Muhammed ibn Ka'b: «Ve onlan buluilu bir gii
niin azab1 yakalad1. Dogrusu o, biiyiik bir giiniin azab1 i:ii.» ayetini oku
mU§tur. ibn Cerir der ki: Bana Haris 'in ... Yez:id ibn el-Bahili 'den riva
yetine gore o, ibn Abbas'a : «Ve onlan bulutlu bir giiniin az.ab1 yaka
ladi. Dogrusu o, biiyiik bir giiniin azab1 idi.» ayetini sormu§ da o. §6yle 
anlatnn§: Allah Teala cnlarm iizerine cyle §iddetli bir :::1cak gonderdi ki 
soluk alamaz oldular ve evlerine kapand1lar. Bu s1cak evlerini11. i9lerine 
girdi ve yine nefes alamaz oldular. Evlerinden ka9arak a91kllklara 91k
t1lar. Allah Teala bir bulut gonderdi ve bulut onlan giine§ten golgeledi. 
Bununla serinlik ve lezzet buldular. Birbirlerine seslendiler ve sonunda o 
bulutun altmda toplandlklannda Allah Teala, onlarm iizerine bir ate§ 
gonderdi. ibn Abbas der ki: i§te bu, bulutlu bir giiniin azab1d1r. «Dog
rusu o, biiyiik bir giiniin azab1 i:ii.» 

ccMuhakkak ki bunda bir a yet vardlr. Ama onlann 9ogu mii 'minier 
olmadl. Muhakkak ki Rabbm, (kafirlerden intikam almasmda) Aziz'dir, 
(inanan kullarma kar§l ise) Rahim'dir.» 

_f;)~~Jl® 1J;~1(1JI:)~®tf);J};,;~~:(IJ 
$ ~ J 'l \/\ $'' (, .. ,. 
~~?~~ l;: J.>B\ 
:?"\·~;. ~ ,.,,. .. , .. 

192 - Muhakkak ki o, elbette alemlerin Rabb1n1n in-
dirmesidir. 

193- Onu Ruh el-Emin indirmi~tir; 
194 ·- Senin kalibine ki uyanc1lardan olas1n. 
195 -- Apa91k arap diliyle. 

Bu Kur'an 

Allah Teala, kulu ve el9isi Muhammed (s.a.) e indi~ oldugu ki
tab'dan bahsediyor ki o, surenin b~mdaki «Onlara Rahman'dan bir 
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ogut geldiginde mutlaka ondan yiiz ~evirirler. » ayetinde ge\!en Kur 'an'
dlr. «Muhakkak ki o (Kur'an) , elbette alemlerin Rabbmm indirmesi
dir. (Ey Muhammed, sana bu kitab1 Allah indirmi§ ve vahyet~tir . ) 

Onu Ruh el-Elnin indirmi§tir.» Ruh el-Emin Cibril (a.s.) dir. Selef'ten 
ibn Abbas, Muhammed ibn Ka'b, Katacte, At1yye el-Avfi, 8iiddi, Dah
hak, Ziihri ve ibn Ciireyc gibi bir~oklan boyle soylemi§lerdir. Zaten bu 
konuda bir ihtilaf da yoktur. Ziihri ayet-i kerime'nin, Allah Teala'run 
§U ayeti gibi oldugunu soyler: «De ki : Kim Cebrail'e dti.§mansa bilsin 
ki. . . Kur'an '1 senin kalbine Allah'm izniyle indiren O'dur.» (Bakara, 
97). Miicahid der ki : RU.h el-Emin kiminle konu~mu~sa yeryiizii (onun 
cesedini) yemez~ 

«Senin kalbine ki uyanc1lardan olasm.>> Onu ; emin, §erefli, Allah 
katmda bir mevkii olan, Mele-i A'la'da itaat olunan bir melek indir
mi§tir. Ey Muhammed; o melek onu kirlerden, fazlallk ve noksanllklar
dan salim bir halde senin kalbine indirmi§tir ki Allah'a muhalefet edip 
onu yalanlayanlan Allah'm intika.m ve basklm ile uyarasm, ona tabi 
olan mii'minleri de kendisiyle miijdeleyesin. 

((Apac;1k arap diliyle. >> Sana indirrni'§ oldugumuz bu Kur'an; apa\!Ik 
olsun, rna 'zeretleri ortadan kaldm;m, dosdogru yola delil olsun, huc
cetler ikame etsin diye fasih, miikemmel ve ~iimullii olan senin dilin, 
arap~a ile sana indirmi§izdir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Muhammed ibn ibrahim 
et-Teymi 'den rivayetin::ie o, §Oyle anlatml§tlr: Allah Rasulii (s.a.) bu
lutlu bir giinde ashab1 ile beraberken onlara : (~u bulutun) dallamp 
budaklanmi§ halini nasll gcriiyorsunuz? buyurdu. Onlar: Ne kadar gii
zel ve ne kadar iist iiste bini? terakiim etmi§, dediler. Onun sarkan kl
Slmlanm nasll goriiyorsunuz? buyurdu. Onlar: Ne kadar giizel · ve ne 
kadar gii~lii, saglam yerle§mi§, dediler. Kara, koyu ltlSlmlanru nas1l go
riiyorsunuz? diye sordu , onlar : Ne kadar giizel ve ne kadar koyu siyah, 
dediler. Yuvarlakllgm1 nas1l goriiyorsunuz, nas1l yusyuvarlak olm~? di
ye sordu, onlar : Ne kadar giizel ve ne kadar yusyuvarlak, dediler. ~im
§egini nas1l goriiyorsunuz; zay1f rm, kuvvetli mi yoksa yanllp ~atllyor 
mu? buyurdu, onlar: Yanllp ~atllyor, de::i.iler. in§allah hayattlr, i~al
lah hayattlr, buylirdular. Birisi: Ey Allah'm el~isi, anam babam sana 
feda olsun ne kadar fasih kon~ruyorsunuz. Senden daha fasih konu
§an birini gonnedim, dedi. Buyurdu ki: Ger~egi soyledin; Kur 'an, an
cak benim dilimle indirilmi§tir. Allah Teala : «Apa~Ik arap diliyle.» bu
yurmaktadlr. Siifyan es.,Sevri der ki: Vahiy ancak arap~a indirilmi§, 
sonra her peygamber onu kavmine terciime etmi§tir. K1yamet giinii dil 
siiryanice'dir. Kim cennete girrni§se arapc;a konu§acaktir. Siifyan es
Sevri'nin bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet ediyor. 
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196 - 0, daha oncekilerin kitablannda vard1r. 

197- israilogullann1n bilginlerinin bunu bilmesi de 
onlar ic;in bir ayet degil midir? 

198- Biz onu arapc;a bilmeyen kimselerden birine in
dirseydik, 

199- Ve o)bunu onlara okusayd1, yine de ona inanan
Iardan olmaz1ardL 

Allah Teala buyurur ki: Bu Kur'an'm zikri ve admm yuceltilmesi 
evvelkilerin, peygamberlerinden devralmi§ olduklan kitablarmda mev
cUddur. 0 kitablar her zaman Kur'an'1 miijdelemi§lerdir. Aynca Allah 
Teala da bu konuda onlardan soz alml§tir. Onlann sonunculan (Hz. lsa) 
erkan1 ic;inde Hz. Ahmed'i miijdelemek iizere kalk1p bir hitabesinde §OY
le demi§ti: ((E,y i5railogullan, muhakkak ki ben Allah 'm, size peygam
beriyim. Benden onceki Tevrat'1 dogrulayan ve benden sonra gelecek, 
am Ahmed olacak bir peygamberi mujdeleyenim.» (.Saff, 6). Ayette ge
c;en ( ..r.JI ) kelimesi, kitablar anlammad1r ve Zebfu kelimesinin c;o
guldur. Aynca Zebur, Hz. Davud'a indirilen kitabdlr. Allah Tea.la ba~ka 
bir ayet-i kerime'de: «Yaptlklan her §ey kitablarda kay1tlldiT.» (Kamer, 
52) buyurur ki bu, meleklerin sayfalannda onlann aleyhine yaznlrm§
tlr. Soma Allah 'I'eala §Oyle buyurur: «-israilogullarmm bilginlerinin 
bunu bilmesi de onlar ic;in bir ayet degil midir? )) israilogullarmdan bil
ginlerin okuyup incelemekte olduklan kitaplarmda bu Kur'an'm amldl
digmi gormeleri, size dosdogru bir §ahid ·olarak yetmiyor mu? Burada 
i:srailogullan bilginlerinden kasdedilenler, onlarm adaletli ve insafll 
olanlandrr ki onlar, ellerinde bulunan Hz. Muhammed (s.a.)in nitelik
lerini, peygamber olarak gonderilecegini ve onun iimmetini itiraf eder
ler. Nitekim Abdullah ibn Sellam, Selman el-Fartsi ile Hz. Peygamber 
(s.a.)e ula'§Inl'§ olanlarla onlara benzeyenlerden iman etmi§ olanlar bu
nu haber vermektedirler. Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle 
buyuruyor: ((Onlar ki, yanlanndaki Tevrat'ta ve incil'de yaz1h bulacak
lan, okuma-yazma bilmeyen ve Nebi olan Rasul'e tabi olurlar.>> (A'rlH, 
157). 
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Allah Teala Kurey§'in ki.ifriinlin §iddetini, bu Kur'an'a kar§I inad
·lanm haber dahi verir ki, §ayet bu Kur'an'l bir kelime olsun arap~a bil
meyen acemlerden birine indirmi§ olsayd1 ve bu Kur'an, biitlin beyan ve 
fesahat1 ile ona indirilmi§ olsaydl; onlar yine de bu Kur'an'a iman et
meyeceklerdi. Bu sebepledir ki: <<Biz onu arapc;a bilmeyen kimseler:len 
birine indirseydik ve o, bunu onlara okusayd1; yine de ona inananlar
dan olmazlardu> buyurmm~tur. Yine onlardan haber vererek ba§ka 
ayet-i kerime'lerde §Oyle buyuruyor: «Onlara gC.kten bir kap1 ac;sak ta 
yukan c;1kmaya kcyulsalardl. Gozlerimiz dbn::lii. Biz herhalde biiyiilen
dik, derlerdi.>> (Hicr, 14-15), «Eger Biz onlara gerc;ekten melekleri in
dirseydik, oliiler kendileriyle konu§saydl ve her §eyi kar§Ilarmda top
lasaydlk, Allah dilemedikc;e onlar yine de inanacak degillerdi.>> (En'am, 
111), (('Dogrusu iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar inanmazlar. On
lara her tiir~ii ayet gelse bile. Elem verici azab1 goriinceye kadar.» (Yu
nus, 96-97) . 

200 - i;;te boylece onu suc;lulann kalbine sokanz. 
201 - Elim azab1 gon1nceye kadar ona inanmazlar. 
202 - 0 da kendilerine apans1z, haberleri olmadan ge-

liverir. 
20~ - 0 zaman .derler ki: Acaba bekletilemez miyiz? 
204 - Bizim a.zablmlzl m1 c;abucak istiyorlard1? 
205 - Gordun mu, ;;ayet Biz onlan y1llarca yararlan

dlrsak; 
206- Sonra kendilerine va'dolunan ;;ey ba;;.Ianna 

gelse, 
207 - Eglendirilmi;; olmalan onlara bir fayda sagla

maz. 
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208 - Uyanc1lar olmaksizin Biz, hie; bir kasabay1 he
lak etmedik. 

209 - Ogut olarak. Ve Biz, zalimler olmad1k. 

Allah Teala buyurur ki : Boylece Biz su~lularm kalblerine yalanla
m~, kiifiir, inkar ve inadl sokanz da, zalimlere ma'zeretlerinin fayda 
vermeyecegi bir yerde elim azab1 goriinceye kadar gerc;ege inanmazlar. 
La'net onlarm iizerinedir ve yurdun kotiisii de onlanhd1r. Allah'm az.a
bi kendilerine ans1zm, haberleri olmadan geliverir. <<0 zaman derler ki : 
Acaba bekletilemez miyiz? )) Azab1 gordiikleri zaman Allah'a itaat olan 
i§leri yapabilmeleri igin kendilerine ke§ke birazc1k z:aman verilmi§: ol
~aydl diye temennide bulunurlar. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de 
Allah Tea.la §Oyle buyurur: <<insanlan kendilerine azabm gelecegi giin 
ile uyar. Zulmedenler derler ki : RabblffilZ, bizi yakm bir miiidete kadar 
te'hir et, davetine uyallm ve peygamberlere tabi olallm. Siz daha once 
de sonunuzun gelmeyecegine yemin etmemi§ miydiniz? )) (ibrahim, 44) . 
Her zalim, giinahkar ve lci.fir Allah'm azabm1 mii§ahade ettigi zaman 
biiyiik bir pi§manllk duyacakt1r. t§te Allah'm Kelimi Hz .. Mllsa'nm hak
kmda ((Rabbrm1z, dogrusu Sen Firavun'a ve erkanma bu dtinya haya
tmda debdebeler, servetler verdin. Rabb1m1z, Senin yolundan insanlan 
saptlrsmlar diye mi? Rabb1rmz mallarm1 yok et, onlarm kalblerini s1k; 
~iinku onlar can yaklc1 azab1 gormedik~e iman etmezler.>> (Yunus, 88) 
diye beddua ettigi Firavun. Onun Firavun hakkmdaki bedduas1 te'sirli 
olmu§ ve elim azab1 goriinceye kadar iman etmemi§ti. <<Bogulacagl an
da ise : israilogullarmm iman ettiginden ba§ka tann olmadlgma inan
dim. Artlk ben de miisliimanlardamm, dedi. ~imdi mi inandm? Daha 
once ba§kald1rm1§ ve bozgunculuk etmi§tin.>> (Yunus, 90-91) . «Baski
mffilZl goriince : Yalruz Allah'a inand1k ve O'na ortak ko§tugumuz §ey
leri inkar ett.ik, dediler. Ama Bizim baskllllffil'Zl -goriip te oylece inanma
lan kendilerine fayda vermedi.» (Gafir, 84-85) . 

«Bizim azab1m1Z1 nn ~abulq;ak istiyorlardl. » ayeti, hem onlara bir 
inkar ve hem de onlan bir tehdidtir. Onlar Allah 'm Rasultinii yalanla
yarak ve onun soylediklerini uzak gorerek: ((Bize Allah'm azabm1 getir 
bakalrm.>> (Ankebut, 29) diyorlardl. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de 
§Oyle buyrulur: <<Senden azab1 ~ar~abuk isterler.)) (Ankebut, 53) . 

«Gordiin mii, §ayet Biz onlan y11larca yararland1rsak; sonra ken
dilerine va'dolunan §ey ba.§larma -gelse, eglendirilmi§ olmalan onlara bir 
fayda saglamaz. (Biz onlan geciktirip uzun bile olsa bir miiddet onlara 
miihlet vermi§ olsak, sonra da Allah'm emri onlara gelseydi, i~inde bu
lunduklarl nimetlerden hangisi Allah'm emrine kar§l onlara bir fayda 
saglayacaktl?) >> , <<Ve onlar onu gordiikleri giin diinyada sadece bir ak-
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§am veya bir ku§luk vakti kalml§ gibi olurlar. » (Naziat, 46), «Onlardan 
her biri bin y1l omtir verilmesini ister. Halbuki ~ok ya§atllma.si onu 
azabdan uzakla·§tlracak degildir.» (Bakara, 96), «Dti~tiigii zaman mall 
o kimseye fayda vermez.» (Leyl, 11). Bu sebeple burada da: «Eglendi
rilmi§ olmalari onlara bir fayda saglamaz.» buyurmu~tur. Sah!h bir ha
dlste §6yle buyruluyor: Kafir getirilip bir kere ate§e daldmhr sonra 
kendisine: Hi~ hay1r gordiin mti? Hi~ nimet gordtin mti? denilir. Rab
blm, yem!n ederim ki hay1r, der. insanlarm dtinyada iken en §iddetli 
yoksulluk i~inde olam getirilir, bir kere cennete konulup sonra kendisi
ne: Hi\! yoksulluk gi:irdtin mti? denilir. 0 , sanki olanlar hiy olmarm§ an
larmnda: Rabb1m, yemin ederim ki hay1r, der. ( . .. ) 

Sonra Allah Teala, yaratlklan hakkmdaki adaletinden bahisle 'iim
metlerden herhangi bir timmeti ancak kendilerinden ozrti. kaldm:llktan, 
onlan uyardlktan, el~iler gonderdikten ve onlarm aleyhine huccetler 
konulduktan sonra helak buyurdugunu haber verir. Bu sebepledir ki 
burada: « Uyanc1lar olmakslZm Biz, hi<; bir kasabay1 helak etmedik. 

. Ogiit olarak. Ve Biz, zalimler olmadlk.)) buyururken, ba§ka ayet-i keri
me'lerde ~oyle buyruluyor: «Biz peygamber gondermedikt;e azab ediciler 
degiliz.» (isra, 15) , «Rabbm kasabalann merkezlerine onlara ayetleri
mizi okuyacak bir peygamber gondermedik<;e oralan helak etmi§ degil
dir. Ve Biz, halkl za.lim olan kasabalardan ba§kasiru helak edici degiliz.» 
(Kasas, 59). 

210- Onu ~eytanlar indirmemi~tir. 

211 - Bu, onlara dii~mez de, buna gii<;leri de yetmez. 

212 - Onlar ger<;ekten i~itmekten u~ak tutuldular. 

Allah Teala, ne ontinden ne arkasmdan kendisine batllm geleme
yecegi, Hakim ve Ham!d olan Allah tarafmdan indirilmi§ Kitab-1 Aziz~
inden haber veriyor ki desteklenmi§ Ruh el-Em1n onu 1\tlah'tan indir
mi§tir. «Onu (Kur'an'I) §eytaniar indirmemi§tir.)) Sonra Allah Teala 
bunun ii<; yonden onlar hakkmda muhal oldugunu zikreder: Bir kere 
bu onlara d~mez. Onlarm arzu ve isteklerinden degildir. Zira. bozgun
culuk ve kullan saptirmak, onlarm seciyyelerinde vard1r. Bunda. ise iyi
likle emir, kcWliikten men'etme, mlr, l:}idayet ve yiice bir biirhan var-
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drr. Onunla §eytanlar atasmda bi.iyi.ik bir tezad mevcuddur. Bu sebep
ledir ki: ((Bu, onlara dli§mez.,, buyurmu~tur. «Buna gi.ic;leri de yetmez., 
~ayet bu onlara di.i§seydi bile buna gi.ic; yetiremezlerdi. Allah Teali §Oy
le buyurur: «~iyet Biz bu Kur'an'1 bir da;ga indirmi'? olsayd1k, sen onun; 
Allah'm ha§yetinden ba§ egerek parc;a parc;a oldugunu gorursi.in .» 
(Ha'§r, 21) . .Sonra bu onlara di.i§se ve yi.iklenmeye, yerine getirmeye gii~ 
yetirmi§ clsalar da buna ula§amazlardL Zira Kur'an'm ni.iztlli.i sirasm
da onu dinlemekten uzak tutulmu§lard1r. <;i.inki.i Kur 'an'm Allah Rasu
li.in~ indirilme si.iresi ic;inde gokyi.izi.i sert bekc;iler ve kayan ate§lerle 
doldurulmu§tur. ~eytanlardan hie; birisi. durum kan§masm diye onun 
bir harfini bile i§itme imkanma sahip qlmaml§tlr. Bu; Allah 'm kullarma 
olan rahmeti,. §eriatlm korumas1, kitab1 ve elc;isini destekleme.sinden
dir. Bu sebepledir ki : << Onlar ger<;ekten i~itmekten uzak tutuldular., bu
yurmU§tur. Ba§ka bir ayet-i kerime 'de ise cinlerden haber vererek §OY
le buyurur: <<Dogrusu biz gogi.i yoklad1k da, onu sert bekc;iler ve alev
lerle doldurulmw~ bulduk. Dogrusu biz , gogi.in dinlenebilecegi bir yerde 
oturmU§tuk; ama §imdi, kim onu dinleyecek olursa, kendisini gozetle
yen bir alev buluyor. Dogrusu biz bilmiyoruz, yeryi.izunde olanlara ko
ti.iliik mii murad olunmu§tur, yoksa Rablan onlara iyilik mi dilemi§tir. " 
(Cinn, 8-10) . 

~ ,,..... • ,. • , / 0 ....... ~"" ~ ~· "" ,. ) /, ...... \ p; \ /) ., /_, 
~~2)1\$~)·~\j ~ ~:t;.ll~j~)..\\Aj~\r-e~ 
~ ""J • "",..J....... • , ...... '/, • , ~ ,..,..... • >·,-(...-.(,...-; "" -:-\,,~ 0 0 \"" 

~ -..5#\tJ{(~,\ jA!.\~j! ~ ~~~\).~~~ ). "" $ } "" /.)... $ ..........:: /0/ ·e., 'J~8u~; ~~~ Y}~~)\'~;~' ~i~ :..;)\_/..Jlf~J-' ;....., ;. ~r-~,~, ,,...., .. ~ 
I ®' (p""•'tf)......:, J.),:'$•~ '': ~ '~·~\ ~~; • \ .. , ..,;r-. ., 

213 - 0 halde Allah ile beraber ba1?ka bir tannya yal-
varma. Y oksa azabland1nlanlardan olursun. 

214 - Ve yak1n akrabalann1 uyar. 

215 - Mu'minlerden sana uyanlara kanatlann1 ger. 

216 - ~ayet sana isyan ederlerse, de ki: Ben sizin yap-
tlklannizdan uzag1m. 

217 - Aziz, Rahim' e tevekkul et. 
218 - Gorur 0 seni, kalktlg1nda. 
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219 - Secde edenler aras1nda bulundugunda. 
220 - Muhakkak ki O'dur 0, Semi' , Alim. 

Allah Tea.Ia., tek ve ortag1 olmakslZm zatma ibadeti emredip, zat17 
na ortak k~anlara azab edecegini haber verir. Sonra Rasulii (s.a.) ne 
yakm akrabalanru uyarmasm1 emreder. Ki onlardan hie; kimseyi Rab
bma imandan ba~ka bir ~ey kurtaramayacakbr. Allah'm inanan kulla
nndan, kendisine tabi olanlara kanat germesini de emrediyor. Allah'm 
yaratlklanndan kim olursa olsun, ona ba~ kald1nrsa ondan da uzak
l~acakbr. Bu sebepledir ki : u~ayet sana isyan ederlerse de ki: Ben sizin 
yapbklarm1zdan uzag1m.» buyurmu§tur. Rasulullah'm akrabalanm 
uyarmakla emrolunmas1 onun btitiin insanlar ic;in uyanc1 olmas1yla te
zad te§kil etmez. Aksine bu, genel uyannm parc;alarmdan birisidir. Ni
tekim ba~ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyruluyor: uBabalar1 uyanlma
dlgmdan gaflet ic;erisinde kalml§ bir kavmi uyarman ic;in .» (Ya-Sin, 6), 
<<~ehirlerin aras1 ile c;evresindekileri uyarasm diye ... ,, (E'n'am, 92). 
uRablarma tq~lanacaklarmdan korkanlan, sen onunla uyar.,, (En'am, 
51) , «ti.~te Biz, bunu mtittakilere mtijdeleyesin ve inatc;1 bir kavmi 
uyarasm diye senin dilinle indirerek kolayla§brdlk.,, (Meryem, 97); «BU 
Kur'an; bana sizi de, ula§t1g1 kimseleri de uyarman igin vahyolundu.» 
(En'am, 19) . uHerhangi bir gtiruh onu inkar ederse; onun varacag1 yer 
ate§tir.)) (Hud, 17) . Mtislim'in Sahih'indeki bir hadiste ~oyle buyrulu
yor: 

a a } , , *• ' , L•} •' • 

~;:r, ~,,~ '/j "is:~~'~' !;LA ~:b.' ~c·~y,!~-~~ ~~~j 
. ' "'., ,. t. , 

~81 )"b.:.. I~ :J~Yl, ~:.~~I~~~- ~:f. ~fj 
Muhammed'in nefs1 kudret elinde olan (Allah)a yemin olsun ki, 

yahudi olsun huistiyan olsun, bu iimmetten beni kim i§itir sonra da 
benim getirdigime (benimle gonderilene) iman etmemi§ olarak oltirse, 
mutlaka cehennemliklerden olur. 

Bu ayet-i kerime'nin ntizultine dair bir c;ok hadis varid olnim~tur. 
~imdi bunlan zikredelim: 

1 - imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bize Ab
dull81h ibn Ntimeyr'in ... ibn Abbas 'tan rivayetinde o, §6yle anlatm1§t1r: 
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«Ve yakm akrabalanm uyar.» ayeti nazil oldugunda Hz. Peygam
ber (s.a.) Safa'ya trrmand1, sonra da: Kurey§ boylanna: Ey Fihr ogul
lan; ey Adiyy ogwlan; diye seslenmeye b~ladi ve onlar t oplandilar. 
Bizzat gelemeyenler, ne olduguna bakmas1 i\!in bir el\!isini gonderdi. 
Ebu Leheb ve Kurey§ gelip toplamnca Allah Rasulti (s.a.) §oyle bu
yurdu: ~u varude athlar oldugunu, size hticftm etmek istediklerini ha
ber vermi§ olsaydlm ne derdiniz? Beni dogrular m1ydm1z? Onlar: Evet, 
dediler, senden dogruluktan ba§ka bir §ey gfum~dik. 0 halde ben, §id
detli bir azabdan once sizi uyanyorum, buyurdu. Ebu Leheb: Kahrola
sica, bizi bunun i~in mi topladm? dedi de Allah Teala: «tki eli kurusun 
Ebu Leheb'in ve yok olsun.» (Leheb, 1-2) ayetini indirdi. Hadisi ; Bu
hari, Miislim, Nesei ve Tirmizi, muhtelif kanallardan olmak iizere, 
A'me§'den rivayet etmi§lerd.ir. 

2 - imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... Hz. Ai§e'den rivayet in
de o, §Oyle anlat1yor: «Ve yakm akrabalanm uyar.» ayeti nazil oldugun
da Allah Rasulti (s.a.) kalkt1 ve: Ey Muhammed'in klz1 Fatrma, ey Ab
dtilmuttalib'in klz1 Safiyye, ey Abdtilmuttalib ogullan, Allah'a kar§l si
zin i~in bir §eye malik degilim; benim malrmdan dilediginizi isteyin , 
buyurdu. Hadisi sadece Muslim tahric etmi§tir. 

3 - Ahmed'in, Muaviye ibn Amr kanahyla . .. Ebu Htireyre (r.a.) 
den rivayetinde o, §Oyle anlat1yor: «Ve yakln akrabalarm1 uyar.» ayeti 
nazil oldugunda, Allah Raswti (s.a.) avam ve havass1 ile Kurey§'i ~a
guru ve §Oyle buyurdu: E'y Kurey§ toplulugu, kendinizi ate§ten kurta
rm. Ey Ka'b a.,D-ullan, kendinizi ate§ten kurtann. E;y Abdimenaf toplu
lugu, kend.inizi ate§ten kurtann. Ey H8..§im ogullan, kend.inizi ate§ten 
lrurtann. Ey Abdtilmuttalib ogullan, kendinizi ate§ten kurtarm. Ey Mu
hammed'in km Fatima, kendini at~ten kurtar. Allah'a yemin olsun 
ki; sizin i\!in Allah'a kanjl hi~ bir §eye malik degilim. l:}u kadar var ki, 
sizin i~in bir akraballk hakk1 vard1r ve ben s1la-i rahmde bulunacag1m. 
Hadisi Miislim ve Tirmizi; Abdtilmelik ibn Umeyr kanallyla rivayet et
mi§lerdir. Tinnizi, hadisin bu kanaldan rivayetinin garib oldugunu 
sayler. Aynca Nesei, hadisi Mftsa ibn Talha kanallyla mtirsel olarak ri
vayet etm.i§ ve isnactmda Ebu Htireyre'yi zikretmemi§tir. Hadisin mev
sw olarak rivayeti sahih olan1d1r. Buhari ve Mtislim, hadisi Ztihri ka
nallyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetle tahric etmi§lerdir. imam Ahmed 
der ki: Bize Yezid'in .. . Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetinde Allah Rasulti 

Tefstr, C: XI; F . 388 
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(s.a .) §Oyle buyrum~tur: Ey Abdiilmuttalib ogullan, kendinizi Allah'
tan satm allmz: Ey Allah'm elc;isinin halas1 Safiyye; ey Allah Rasulii
niin klz1 Fatima, nefislerinizi Allah'tan satm alm1z. Sizin ic;in Allah'a 
kar§l herhangi bir §eye sahip degilim. Benim mallmdan dilediginizi is
teyiniz. Bu kanaldan hadist, sa.dece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Ay
nca yine imam Ahmed, Muaviye kanallyla .. . Ebu Hiireyre 'den, o da Hz. 
Peygamber (s.a.)den §eklinde bir isnadla hadisi rivayette tek kalml§tlr. 
Yine imam Ahmed, hadisi Hasen kanallyla ... Ebu' Hiireyre'den merfu.' 
olarak rivayet ediyor. Ebu Ya'la'mn, Suveyd ibn Said kanallyla ... Ebu 
Hureyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a .) den rivayetine gore §Oyle bu
yurmll§: Ey Kusayy ogullan, ey H8.§im ogullan, ey Abdimenaf ogullan; 
ben uyanc1yrm. CHum, (iizerinize) hiiclim eden; klyamet ise, (size) 
va'dolunandu. 

4 - imam Ahmed'in, Yahya ibn Said kanallyla ... Kabisa ibn Mu
hank ve ·Ziiheyr ibn Amr'dan rivayetine gore; o, ikisi §Oyle anlatrru§lar
du: ((Ve yakm akrabalar1ru uyar.» ayeti nazil oldugunda, Allah Rasulti 
(s.a.) bir dagm kayahk zirvesine <;lk1p §Oyle nicta etmeye b~lad1 : Ey 
Abdimena.f ogullan, ben ancak bir uyanc1y1m. Benim ve sizin benzeri
niz, bir adam gibidir ki; dii§mam gorm~ dti§man, ailesine ula.§Iverecek 
d!ye korkarak ailesinin yaruna ~O§uyor ve: Dii§man geliyor, uyaruk olu
nuz, diye nida edip c;agmnaya b~llyor. Muslim ve Nesei, hadisi Siiley
man ibn Tarhan et-Teymi kanallyla .. . Kabisa ve Ziiheyr ibn Amr el
Hilali'den rivayet etmi§lerdir. 

5 - imam Ahmed der ki: Bi:ze Esved ibn Amir'in ... Hz. Ali (r.a .) 
den rivayetine gore, o §oyle anlatlyor: ((Ve yakm akrabalanm uyar.» 
ayeti nazi! oldugunda Hz. Peygamber (s.a.), ailesini topladl. Otuz ki§i 
toplandllar, yeyip ic;tiler. Onlara: Kim benim dinimi ve va'dlerimi"tekef
ftil edip, cennette benimle beraber olup ailemle benim halifem olur? 
buyurdu. BiriSi -Ra.vi ~erik onun ismini vermiyor- ey Allah'm elc;isi, 
sen bir denizdin, bunu kim yerine getirebilir? dedi. Sonra bir digeri aym 
§eyi s6yledi. .Allah Rasulti bunu ailesine arzetti de, Hz. Ali: Ben tekef
fiil ederim, dedi. Hadisin yukardakinden daha geni§c;e ve ba§ka bir ka
naldan rivayeti §Oyledir: imam Ahmed 'in, Affan kanaliyla.. . Hz. Ali 
(r.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle anlatrm§tu: Allah Rasulii (s.a.) Ab
diilmuttalib ogwlarm1 topladl -veya c;agud1- onlar on ki§i karlardi
lar. Bir oglag1 yediler, be§ litre kadar ic;tiler. Allah Rasulii onlar i<;in 
dortte bir sa' miktannda yemek hazularm§tl. Yediler ve doydular. Ye
mek sanki hi<; dokunulmaffil§ gibi artt1. Sonra bir kadeh getirtti, doyun
caya k.ad.ar i<;tiler, ic;ilen sanki bir dokunulmami§ -veya i<;ilmemi§
gibi, artt1. Allah Raswti. (s.a.) : Ey Abdiilmuttalib ogullan, ben 6zellik
le size, genelde insanlara peygamber olarak gonderildim. S.iz bu a yet-
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ten (mucizeden) gorduklerinizi gordiinuz. Benim karde!}im ve arkada
§Im olmak uzere, hang:lniz bana biat edecek? buyurdu. Hi~ kimse kalk
madl. Ben kalktim ki; d zaman kavmin en kuc;iigu idim. Bana: otur, bu
yurdu. Sonra, soziinu U\! kere tekrarladl. Ben her seferinde kalkiyordum; 
o da bana, otur buyuruyordu. Nihiyet, u~uncu keresinde elini elime koy
du. Hadisin bundan daha garib bir kanaldan, bu anlatlli§mdan daha 
geni§ ve ba§ka fa.zlallklarla rivayeti §Oyledir: HafiZ Ebu Bekr el-Beyha
ki, <~Delail'iin ... Nubuvve» adll eserinde der ki: Bize Hafiz Muhammed 
ibn Abdullah'm ... Ali ibn Ebu Talib (r.a.)den rivayetine gore o, §Oyle 
anlatirll§tlr: «Ve yakm akrabalanm uyar. Mti'minlerden sana uyanlara 
kanatlanm ger.>) ayeti Allah Rasulu (s.a.)ne nazil oldugunda, Hz. Pey
gamber (s.a.) §Oyle dedi: Bunu kavmime a~tigrm takdirde, onlardan 
h~Ianmayacagun §eyleri gorecegimi biliyordum. Bu sebeple sustum. 
Cibril bana gelip: Ey Muhammed, !Rabbmm sana emretti:gini yapma.ya
cak olursan Rabbm sana azab edecek, dedi. Hz. Ali der ki: Allah Rasu
lu beni ~lrdl ve: Ey Ali, Allah Teala yakm akrabalm uyarmanu 
emretti. Bunu onlara a\!tlgriD takdirde, onlardan, h~lanmayacagrm §ey
leri gorecegimi bildigimden sustum. Sonra Cibril bana gelip: Ey Muham
med, emrolundugunu yapmayacak olursan Rabbm .sana azab edecek, 
dedi. Ey Ali, bizim i\!in bir sa' yemekle bir koyun (yemegi) haZirla. Bii
yUk bir kap slit de hazir et. Sonra Abdulmuttalib ogullanm benim ya
rumda topla, dedi. Oylece yaptim, onun yanmda toplandllar. 0 giin, bir 
ek5ik veya bir fazlasiyla kirk ki§iydiler. Amcalar1 Ebu Talib, Ha.mza, Ab
bas ve pis Wir Ebu Leheb onlarm ic;indeydi. (i~ine yemek koydugum) 
tabagr onlara ikram ettim. Allah Rasulii (s.a.), ondan uzunca bir parc;a 
et aldl, di§leriyle :!_)arc;alayrp c;evresine dag1tt1 ve: Allah'm ismiyle yeyi
niz, buyurdu. Oradakiler yedi ve onunla doydular. Sadece parmaklanmn 
izleri goriiliiyordu. All&ll'a yemin ederim ki; onlarm yediklerinin hep~ 
sini onlardan bir tanesi yiyebilirdi. Sonra Allah Rasulii (s.a.): Ey Ali, 
onlan sula, buyurdu. 0 buyuk kab1 getirdim, ondan ic;tiler ve sonunda 
hepsi de (sute) kandilar. Allah'a yemin ederim ki; onlardan bir tanesi 

·onun tamamrm ic;ebilirdi. Allah ~Ulu (s.a.) onlarla konU§maya dav
randl.gmda, Ebu Leheb o.ndan once s6ze b~layip: Sizin arkada§In~ ne 
gii:zel insandrr (ki bize ikramda bulundu), -dedi, dagildllar ve Allah Ra
sulu (s.a.) onlarla konU§amadl. Ertesi glin olunca, Allah Rasulu (s.a.): 
Ey Ali, diin yapffil§ oldugun yemek ve ic;eceklerin bir mislini bi.zim ic;in 
bugiin de yap. ~u adam, ben konU§maOO.an evvel, senin de i§ittigin gibi 
benden evvel davranip konu§tu, buyurdu. Onun emrettigmi yaptrm. 
Sonra onlar1 Allah Rasulu (s.a.)niin yamnda toplad1m. Allah RasUlu 
(s.a.) bir evvelki giin yaptlklan gibi yaptl. Yediler ve nihayet doydular. 
Allah'a yemin ederim ki; onlardan birisi (onlann hepsinin yedigi mik
tarl) tek ba§ma yiyebilirdi. Sonra Allah Rasulu (s.a.): Ey Ali, onlan 
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sula, .buyurdu. 0 su kabm1 getirdim, ondan ic;tiler ve hepsi; kand1lar. 
Allah'a yemin ederim ki, onlarm tamammm ic;tiginin bir 0 kadanm on
lardan birisi tek b~ma ic;ebilirdi. Allah Rasulii (s.a.), onlarla konu§
mak istediginde, Ebu Leheb ondan once soze" ba§lay1p: Sizin §U arkada
§InlZ ne kadar iyi insand1r, dedi; onlar da dag1ld1ar ve Allah Rasulti 
(s.a.) onlarla kon'U§amadL Ertesi· gi.inii olunca Allah Rasulii (s.a.): Ey 
Ali, diin bize yapml§ oldugun yemek ve ic;eceklerin bir benzerini bizim 
ic;in yap. ~iiphesiz §U adam, ben kon~mazdan once senin i§ittigin soz
leri benden once s6yledi, buyurdu. Emrettiklerini yapt1m. Sonra onlan 
topladun1 Allah RasUlii (s.a.) bir evvelki giin yapt1g1 gibisini yapt1. Ye
diler ve nihll.yet doydular. Sonra onlara o ka9tan su ikram ettim. So
nunda kandllar. Allah'a yemin olsun ki; onlardan birisi hepsinin yeyip 
ic;tiklerinin bir benzerini tek ba§ma yeyip ic;ebilirdi. Sonra Allah Rasulii 
(s.a.) §Oyle buyurdu: Ey Abdiilmuttalib ogullan, Allah'a yemin olsun 
ki; araplardan hie; bir gencin ka vmine, benim size getirdiklerimden da
ha iistiiniinii getirdigini bilmiyorum. ~iiphesiz ben size, diinya ve ahi
retin hayrm1 getirdim. Ahmed ibn Abdiilcebbar der ki: Bana ula§tl~na 
gore ibn ishak, hadisi Abdillgaffar ibn Kas1m Ebu Meryem'den, o Min
hal ibn Amr'dan, o ise Abdullah ibn Haris'den i§itmi§. Ebu Ca'fer ibn 
Cerir hacUsi ibn Humeyd kanallyla ... Ali ibn Ebu Truib'den rivayetle 
yukardakine benzer §ekilde zikretmi.J§tir. ~iiphesiz ben size, diinya ve 
ahiretin hay1rm1 getirdim, k1smmdan sonra §U fazlallk vard1r: Allah 
Teala bana, sizi kendisine davet etmemi emretlni§tir. Benim karde§im 
ve benimle §oyle §Oyle olmak iizere bu i§te bana hanginiz yardimci ve 
destek olur? buyurdu. Oradakilerin hepsi birden susup kald1. Ben, ya§
lan en kiic;iik, §Irlagan gozlii (goziiniin beyaz1 karasmdan daha c;ok), 
karm ve biiyiik ve bacaklan en ince olani oldugu:in halde: Ey Allah'm 
peygamberi, bu i§te senin yard1mcm ben olacagrm, dedim. Beni gooet
meye ba§lad! sonra: i.~te §U, §oyle ve §oyle benim karde§imdir. Onu din
leyip itaat ediniz, buyurdu. Toplananlar giilerek kalktilar. Ebu Talib'e: 
Sana oglunu dinleyip ona itaat etmeni emretti, diyorlard!. Bu ibarelerle 
hadisi, sadece Abdiilgaffar ibn Kasrm Ebu Meryem rivayet et~tir. 
Onun hadisi metruktur, yalancidrr ve §iidir. Ali ibn el~edini ve ba§
kalan ,onu hadis uydurmakla itham etmi§ler, imamlar ise onu zay1f 
kabul etlni§lerdir. Allah ciimlesine rahmet eylesin. Hadisin ba§ka bir 
kanaldan rivayeti §Oyledir: ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm .. . Hz. 
Ali (r.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: «Ve yakm akrabalarmi 
uyar.» ayeti nazil oldugunda Allah RasUlii (s.a.) bana: Bana bir koyun 
pac;as1yla bir sa' miktar1 yemek ve bir kap slit haZirla, buyurdu .. Emrini 
yerine getirdim. Sonra: H~im ogullanm c;a~r, buyurdu. Onlan c;agir
d!m. 0 giinde bir eksigt veya bir fazlasi ile kirk -veya...._klrkbir- ki§i 
idiler. i~lerinde on ki.J§i vard1 ki; onlar tek ba§ma bir oglagr yiyebilecek 
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kimselerdi. Onlara yemek taba~ getirildiginde, Allah Rasulii (s.a.) en 
iistiinden aldJ., sonra; yeyiniz, buyurdu. Doyuncaya kadar yediler, taba
gm i9indeki yemek ilk geldigi gibi duruyordu; ondan ancak 90k az bir 
klsrrum eksiltmi§lerdi. Sonra onlara siit kabm1 getirdim, kanmcaya ka
dar i~tiler ve bir miktan arttl. Onlar yeme ve i9meyi bitirdiklerinde, Al
lah Rasillii (s.~.) konll§maya davrand1 ise de, ondan once 80ze b~laYip: 
Bugiinkii gibi sihir gormemi.§tik, dediler. Allah Rasftlii (s.a.) sustu. Son
ra: Bir sa' yemekle bir koyun par~as1 yap, buyurdu. Ben de yapt1m, on
Ian 98Jg1rd1m. Yeyip i9tiklerinde, yine once sO.ze davramp onceki soyle
dikleri gibi saylediler. Allah Rasulii (s.a.) sustu sonra bana: Bir sa' mik
tan yemekle bir koyun par\!asl (yemegi) yap, buyurdu. Ben de yaptrm, 
onlan topladJ.m. Yeyip i9tiklerinde, Allah Rasulii (s.a.) onlardan once 
saze bal}lay1p: Hanginiz benim yerirr.c borcumu Oder ve ailem i9inde 
benim halifem olur? diye sordu. Onlar sustular, bunu mallyla kar§J.la
yacak korkusuyla Abbas da sustu. Abbas'm Yal}l dolayisiyla, ben de sus
tum. Sonra Allah Rasulti, bu sozii ikinci defa soyledi, Abbas yine sustu. 
Bunu gortince ben: Ben; ey Allah'm el9isi, dedim. 0 giin, durumu en 
kotii olanlan bendim. ~ulagan gozlti, karm biiyiik, bacaklan ince biri
siydim. Bunlar Hz. Ali (r.a.)den rivayet edilen bu hawsin miiteaddit 
kanalland1r. Allah Rasulii (s.a.), amcalanyla onlann 9ocuklanndan 
bor9lanm eda etmeleri ve ailesi tizerinde halifeleri olmalan isteginde; 
Allah yolunda oldtirtilecek olursa ihtimalini hesaba katrru§tlr. Sanki o, 
uyarma gorevlerini yerine getirdigi zaman oldiiriileceginden korkmu§; 
Allah Teala: «Ey peygamber; Rabbmdan Sana indirileni teblig et. Eger 
yapmazsan; O'nun el9iligini yapmarru§ olursun. Allah; seni insanlardan 
ko:rur.>> (Maide, 67) ayetini indirdi,gi zaman emin olmu§tur. 6nceleri ise 
«Ve Allah; seni insanlardan koruyacaktlr.» ayeti ininceye kadar 9ekin
gen davranmaktaydL HB.§im ogullan i9inde o zamanda, Allah Rasulii 
(s.a.)nii tasdik, ona iman ve yakin sahibi olln.ada, Hz. Ali (r.a.)den da
ha gii9liisii yoktu. Bu sebepledir ki; Allah Rasulii (s.a.) niin, kendilerin
den istediklerini yiiklenmeye hepsinden once davranrru§tlf. Bundan son
ra -en dogrusunu Allah bilir- Allah Rasulii (s.a.) ntin insanlan ~ag
nSI, Safa tepesi iizerinde a<;1k~a olm~tur. Avam ve havass1 ile Kurey§ 
ailelerini uyans1 da o zamand1r. Daha yakm olanm da.ha uzak olamna 
tenbihte J:rulunmas1 i~in; amcalan, halalan ve klzlannm isimlerini hi
rer hirer sayml§tlr. Yani §oyle demek isterni§tir: ~iiphesiz ben ancak 
bir uyanc1yrm. Diledigini dosdogru yola ileten ise, yegane Allah'tlr. 

Hafiz ibn AsB.kir, AbdillvB.hid ed-Dima§ki'nin hal tercemesinde Amr 
ibn Semure kanallyla ... Abdtilvahid ed-Drma§ki'den rivayet ediyor ki; 
o, §6yle anlatrru§tlr: Ebu Derda. (r.a.)yl insanlarla kon'U§ur ve onlara 
fetva verirken gordtim. Oglu yani bal}mda, ailesi ise mescidin bir tara
fmda oturmu§, aralarmda konU§uyorlardi. Ona: §u insanlara ne olu-
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yor da sendeki ilme istek ve arzu duyuyorlar ama, allen ilgisiz olarak 
\ 

oturuyor? denildi. Ebu. Derda dedi ki: Ben Allah Rasulii (s.a.)nii §Oyle 
buyururken i§ittim: Diinyada insanlarm en zahidi; peygamberlerdir. 
Onlara kar§l en sert davrananlan ise akraba.land1r. Bu, Allah Terua: 
«Ve yakm akrabalanm uyar.» ayetini indirdiginde olmW?tur. Sonra Ebu 
Derda §Oyle devam etti: ~ii.phesiz, alimlere insanlarm en uzag1 kendi 
ailesidir, ta ki onlardan aynlmcaya kadar. Bu sebepledir ki Allah 
Teala: «Ve yakm akrabalarm1 uyar. Mii'minlerden sana uyanlara ka
natlanm ger. ~ayet sana isyan ederlerse, de ki: Ben sizin yaptlklanmz 
dan uzagrm.» buyurmu§tur. 

<c(Biitii.n i§lerinde) Aziz, Rahim'e tevekkiil et. (~iiphesiz o seni des
tekleyecek, yardim edecek, koruyacak, zafere eri§tirecek ve senin keli
meni yiiceltecektir.) Goriir 0 seni (nama~) kalktlgmda. (Seninle ala
kalanacak olan O'dur.) » Nitekim Allah Terua ba.§ka bir ayet-i kerime'
de : <(Rabbmm hiikmii.ne sabret. ~iiphesiz sen Bizim gozetimimiz al
tmdasm.» (TUr. 48) buyurmW?tur. ibn Abbas, <<Goriir 0 seni kalkti
gmda.» ayetinde, namaza kalkmamn kasdedildigini seyler. ikrime der 

. ki: Onun klyamm1, riiku ve sacde etmesini goriir. Hasan da ayeti §6yle 
anhyor : Goriir 0 seni :yalmz ba§ma namaza kalk1p namaz klldigmda. 
Dahhak ise §6yle anlaml§trr: Goriir 0 seni yatagmda veya oturdugun 
yerden kalktlgmda. Katade ise, ayeti §6yle anhyor: Goriir 0 seni kalk
t~gmda, otui'Urken ve diger biitiin hallerinde. 

«Secde edenler arasmda bulundugunda.J> Katacte der ki : Goriir 
0 seni namaza kalktJ.gmda, namazda secde edenler arasmda bulundu
gunda. Yalmz oldugunda da, bir topluluk i~inde oldugunda da seni gO
riir. ikrime, Ata el-Horasani ve Hasan el-Basri de boyle· seylemi§tir. 
Miicahid der ki : Allah Rasulii (S. A.) oniinde olan kim,seyi gordiigii 
gibi, arkasmda olam da goriirdii. Saflarml'Zl dogrultunuz. ~iiphesiz ben 
arka taraf1mdan da sizi goriirii.m, sahih hadisi cte· buna §ahiddir. Bez
zar ve ibn Ebu Hatim'in iki kanaldan olmak ii.zere ibn Abbas'tar riva
yetlerinde, o bu ayet hakkmda ~oyle demi§tir: Burada, onun bt pey
gamber olarak ~lkanh§ma kadar, bir ~eygamberin sulbii.nden bir dige
rine ge~i§i kasdedilmektedir. 

((Muhakkak ki 0 (kullarmin sOzlerini) en iyi i§iten, (onlann ha
reketlerini ve hareketsizlik hallerini) en iyi bilendir.J> Nitekim ba§ka 
bir ayet-ikerime'de §Oyle buyurulur: «Ne i§te bulunsan, Kur'an'dan ne 
okusan ve siz ne i§ yaparsamz; yapt1klanmza dald1guuzda mutlaka 
Biz ii.zerinizde §ahidiz.» (Yunus, 61). 
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221- $eytanlann kime indigini size bildireyim mi? 
222 - Onlar her gunahkar, her mufteriye inerler. 
223.- Bunlar ona kulak verirler ve c;ogu yalanc1lard1r. 
224- $airlere gelince; .onlar·a da azg1nlar uyar. 

225- GOrmedin mi onlar, her v8:dide ~a~k1n ~a~k1n 

dola~1rlar. 

226 - Ve onl•ar, ge~ekten yapmad1klanm soylerler. 

227 - Ancak iman etmi~. salih amel i~lJmi~. AI~ ah'1 
c;okQa zikretmi~ ve zulme ugratlld1ktan sonra zafer kaza
nanlar mustesnf..d1r. Zulmedenler goreceklerdir nas1l bir 
y1k1h~la y1kllaeakla:tml. 

Ve §airier 

Allah TeaJa burada, Allah Rasillii (S. A.) 'niin getirdiginin ger~ek 
olmadigmi, bunlan kendiliginden uydurdugunu veya ona bunlan bir 
cinninin getirdigini sanan m~riklere hitab ediyor ve el~isini onlarm 
sazlerinden, iftiral~..nndan tenzih ediyor. Tenbihte bulunuyor ki; onun 
getirdikleri ancak Allah katmdad1r, O'nun indirmesi ve vahyidir. Onu 
&eytan degil; §erefli, emin ve biiyiik bir melek indirmi§tir. Zaten onla
rm, bu Kur'an'I Azim gibisine bir ragbetleri de yolttur. Onlar ancak · 
kendilerine benzeyen kahin ve yalanc1lara inerler. Bu sebepledir ki; Al
lah Teala §Oyle buyurmu§tur: <<~eytanlarm kime indigini size bildir(ip 
haber ver)eyim mi? pnlar (davrani§larmda) he.,. giinahkar, (sazlerin
de) her millteri (ve: yalanc1 olan her bir kimse) ye inerler.» ~eytanla
nn yanlarma geldikleri, i§te; kahinlerle onlar gibi olan giinahkar ya
lancilardu. Zaten §eytanlar da onlar gibidirler. 
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«Bunlar ona kulak verirler.l) Gokten kulak lurs1zh~ yaparlar. 
Gayb ilminden bir kelimeyi i§itirler de, ona yi.iz yalan katarlar, sonra 
bunlan insanlardan olan dostlarma ula§tmrlar. tnsanlardan olan dost
lan bu .sDzleri konw~ur, her s6ylediklerinde insanlar onlan dogrular. Zi
ra, gokten ~itilmi§ olan bu. sozlerde onlar dogru soylerni.§lerdir. Nite
kim bu, sahih bir hadiste §Oyle anlatilmaktadir: Buhari'nin Ziihrl kana
llyla ... Urve ibn Ztibeyr'den rivayetine gore, Hz. Ai5e (r.a.) §Oyle anlat
.Illl.§tlr: Baz1 kimseler, Hz. Peygamber (s.a.) e kahinleri sormm}tu. On
lar bir §ey degildirler (hak tizere degildirler), buyurdu. E.y Allah'm el
~isi , onlar ger~ek bir ~yi haber vermezler mi hie;? dediler de, Hz. Pey
gamber (s.a.) §Oyle buyurdu: Cinni, hak olan bir kelimeyi ezberler, onu 
tavugun 'gldiklamasi gibi dostunun kulagma fls1ldar. Dostu da buna, 
yti.zden fazla yalan kam~tmr. Yine Buhari der ki: Bize Humeydi'nin ... 
Ebu Htireyre'den rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyunnU§: 
Allah Teala gokte bir i§e hiikmettigi zaman, melekler, Allah'n1 s.Oziine 
boyunlanru egerek kanat c;uparlar. Sanki onlar, cilah, diiz bir ta§ i.ize
rindeki zincir gibidirler. Nihayet kablerindeki korku giderilince: Rabbi
miz ne buyurdu? derler. Rablarmm buyurdugu §ey hakkmda cevablar1: 
0 gerc;ektir, §tiphesiz o en yi.ice, en btiytik oland1r, derler. Bunu kulak 
h1rslzl1~ yapanlar i§itir. Kulak hirsizhgi yapanlar §Oyle §6yle birbirleri 
iizerindedirler, -Ra.vi Stifyan, elini uzatlp parmaklannm arasrm a~a
rak bu durumu anlatnu§tlr.- i§te (onlarm en tistte olaru) o kelimeyi 
i.§itir, bir al~takine atar. Sonra, digeri altmda olana ul~tmr. NihR.yet 
sihirbazm -veya kah.'.nin- diline ula§tmrlar. Bazan olur ki; kulak 
hlrs1zhg1 yapan, onu bir alttakine ula§'tlrmadan once yaklc1 alev onu 
yakalay1verir. Bazan da olur ki; yaklc1 alev ona yeti§meden, kelimeyi 
bir alttakine atml§ olur. o, kelimeyle birlikte ytiz yalan daha sayler. Fi
lan filan gun, filan ve filan olacak diye, bize soylemedi mi? denilir ve 
gokten i§itilen bu kelime dogrularur. Hadisi, sadece Buhari rivayet et
mi§tir. Miislim'in, Ztihri kanallyla ... ibn Abbas'tan , onun da ansar'dan 
baz1iarmdan rivayeti buna yakmd1r. Bu rivayet, Sebe' suresindek:i, «Ni
hayet, kalblerindeki korku giderilince, birbirlerine; Rabb1ruz ne ·dedi? 
di~e sorarlar ... » (Se'be, 23) ayetinde gelecektir. 

Buhari'nin, Leys kanallyla ... Hz. Ai§e'den, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.) den rivayetinde o, §Oyle buyurmu§: ~tiphesiz melekler gokte, -bu
rada gok, bulu~lar anlammad1r- yeryi.iztinde olacak bir i§i kon~urlar. 
~eytanlar bu kelimeyi i§itir de, kahinin kula~na, §i§enin kaynarken <;1-
kardl~ ses gibi fislldarlar. Onlar da bunu ytiz yalanla c;ogaltrrlar. B-ur 
hari, Sahih'inin Bed'til-Hak kitab1run ba§ka bir yerinde Said ibn Ebu 
Meryem kanahyla ... Hz. Ai§e'den, bu hadisin bir benzerini rivayet et
mi§tir. 
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«~airlere gelince; onlara da azginlar uyar.)) Ali ibn Ebu Talha'mn, 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; burada azginlardan rna.ksad kafirlerdir 
ki; onlara (§airlere) insan ve cinnlerin sap1klan (dalalette olanlan) 
tabi olur. Mucahid -Allah ona rahrnet eylesin-. Abdurrahman Zeyd 
ibn Eslem ve ba§kalan da boyle soylemi§'tir. ikrime der ki: iki §air kar
§Illkh birbirlerini hicvediyorlardl. insanlardan bir grup birisini, diger 
bir grup ta otekini destekliyordu. Bunun iizerine Allah Teala: <<~airlere 
gelince; onlara da azginlar uyar .» ayetini indirdi. imam Ahmed der ki: 
Bize Kuteybe'nin .. . Ebu Said (el-Hudri)'den rivayetinde o, §Oyle anla
tlyor: Biz, Allah Rasulu (s.a.) ile beraber el-Arc denilen yerde yftriir
ken kar§ImiZa §iir saylemekte olan bir ·§air <;lktl. Hz. Peygamber §Oyle 
buyurdu: ~eytam tutunuz; sizden birinin karnina irin dolmas1, §iirle 
dolmasindan daha hayul1d1r. 

«Gormedin mi onlar, her vadide §a§kin §a§kin dola§Irlar.ll ibn Ab
bas'tan rivayetle, Ali ibn Ebu Talha §Oyle der :· Onlar, her bo§ soze da
larlar. lbn Abbas'tan rivayetle, Dahhak da: SOzftn her ~e§idine dalar
lar, demi§tir. Miicahid ve ba§kalan da boyle sayliiyor. Hasan el-Basri ise 
§Oyle der: Allah'a yemin olsun ki; onlann ~§kin ~§kin dola§tlklan va
dileri ·gordftk. B1r keresinde filancaya sovmede, ba§ka bir keresinde fi
lancayi ovmede. Katade der ki: ~air, bir kavmi batllla over; diger bir 
kavmi batllla kotiiler. 

«Ve onlar, ger<;ekten yapmad1klanm soylerler.» ibn Abbas'tan ri
vayetle, Avfi der ki: Allah Rasulii (s.a.) niin zamaninda ansar'dan birisi 
ile, ba§ka bir topluluktan birisi, kar§lllkh olarak birbirlerini hicvediyor
lardi. Onlar ile beraber, kavimlerinden -ki .onlar beyinsiz olanlanydi
~vik<;ileri ve klz1~tlnc1lan varch. Bunun iizerine Allah Teala, §6yle bu
yurdu: «~airlere gelince; onlara da azginlar uyar. Gormedin mi onlar, 
her va.ctide §a§km §a§kin dol~rlar ve onlar, ger<;ekten yapmadlklanm 
soylerler.» ibn Abbas'tan rivayetle, Ali ibn Ebu Talha der ki: Onlar, 
s6zlerinin <;ogunda yalan saylerler. ibn Abbas (r.a .) In soylemi§ oldugu, 
ger~ekte meydana ·gelendir. Zira §airier, kendilerinden sadtr ' olrna.yan 
ve olmayacak saz ve i§lerle sevinirler ve kendilerine ait olmayan §eyleri 
~ogaltrrlar. Bu sebepledir ki; alimler -Allah onlara rahmet eylesin
bir ~irin, §iirinde haddi (§er'i bir cezayl) gerektirecek bir §eyi itirB.f 
ettigi zaman; bu itiraf1 ile ona hadd uygulamp u;ygulanmayacGl,ginda 
iki gorii§e za.hib olarak ihtilaf etmi§lerdir. Zira §airier, yapmayacaklan 
§eyleri roylerler. Muhammed .ibn ishak'In ve Muhammed ibn Sa'd'In 
Tabakatl'nda, Zubeyr :ibn Bekka.r'In Kitabu el-Fekahe'sinde anlattlk
anna gore; mu'minlerin emiri Orner ibn Hattab (r.a.), Nu'man ibn 
Adiyy ibn Nadle'yi, Basra illkesindeki Meysan iizerine vali ta'yin etmi§
ti. 0 §iir soylerdi. Bir §iirinde §oyle demi§ti: ( .. . ) 
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«Eger sen benim has nedirnim isen biiyiigiiyle beni sula. Agzmda 
tillbent olan §U kii~iiguyle beni sulama. 

Y1k1J.nn§ bir ·ko§kte sohbet etmemiz herhalde mii'rninlerin emirinLTl 
hO§una gitrneyecektir.» 

Bu, mii'rninlerin emirine ula§tlgmda: Evet, Allah'a yemin olsun ki, 
bu benim ho§uma ·gitrniyor. Ona kim rastlarsa haber versin ki; ben onu 
azlettirn, deyip ona §U rnektubu yaz<il: Rahman ve Rahim olan Allah'm 
ad1yla: «'Ha, Mirn. Kitab'm indirili§i Aziz ve Alirnolan Allah'tand1r. 0, gii
nMllan b~layan, tevbeyi kabul eden, ceZa.s1 §iddetli, lutfu bol oland1r. 
O'ndan ba§ka ilah yoktur ,donii§ O'nadlr.» (Gafir, 1-3) Besmele ve ham
deleden sonra; bana senin: Y1kllrn1§ bir ko§kte sohbet etmerniz, h.erhal
de rnii'minlerin emirinin ho§una gitrneyecektir, sc·ziin ula§tl. Allah'a 
yemin ederirn ki; bu beni iiziiyor ve §Urasl muhakkak ki ben seni az
lettim. (Azlinden sonra) Hz. Orner'in yanma geldi.ginde, bu §iir sebe
biyle onu azarlad1 da Nu'rnan: Ben asla (i~ki) i~rnedim. Bu, dilime ge
lip te ondan (gayr-1 ihtiyar olarak) dokilleveren bir §iirden ba§ka bir 
§ey degil, dedi. Hz. Orner: Ben de oyle samyorum. Fakat, mMem ki bu 
ooylediklerini soyledin; Allah'a yernin ederim ki, bundan sonra asia be
nim hi~ bir i§irnde ~ah§mayacaksm, dedi. §iirinde ge~mekle birlikte, 
Hz. Omer'in ona i~ki haddi (cezas1): uygulad1~ zikredilrnerni§tir. Zira §a-' 
irler yaprnayacaklan §eyleri soylerler. Bununla beraber Hz. Orner (r.a.) 
bu yiizden onu azarlay1p, ay1plarn1§ ve gorevindell azletmi§tir. Bu sebep
ledir ki bir hadiste §Oyle buyurulrnaktadir: Sizden birinin karnmm, onu 
hasta edecek bir irinle dolmas1 §iirle dolrnasmdan daha hayuhdir. 

Burada, kendisine . Kur'an'm inzal edilmekte oldugu Allah RasUlii 
(s.a .)niin asla bir kahin ve bir §air olrnad1g1 belirtilrnek istenrni§tir. Zi
ra, son derece a~1k olarak, bir~ok yonlerden, durumu onlarm durumu
na benzernernektedir. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayet-i kerime'lerde 
§Oyle buyurur: «Biz ona (peygarnbere) §iir ogretmedik. Zaten ona ge
rekmezdi de. Bu, ancak bir zikirdir ve a~-a~1k bir Kur'an'dlr.>> (Ya-Sin, 
69), «Muhakkak ki o, §erefli bir el~inin getirdigi rozdiir. Ve o bir §air 
oozii degildir. Ne de az inaruyorsunuz? Bir kahin sazii de degildir. Ne 
de az dii§iiniiyorsunuz? Alemlerin Rabbmdan indirilrnedir.» (Hakka, 
40-43). Ayn~ §ekilde burada da §Oyle buyruluyor: <rMuhakkak ki o 
Kur'an, elbette alemlerin Rabbmm indirmesidir. Onu Ruh el-Emin in
dir~tir. Senin kalbine ki uyanc1lardan olasm. Ap8-\!lk arap diliyle ... 
Onu (Kur'an'I) §eytanlar indirniemi§tir. Bu onlara dii§mez de, buna gii~
leri de yetmez. Onlar dinlemekten ger~ekten uzak tutuldular ... §eytan
lann kime indigini size bildireyim rni? Onlar her giinahkar, her rniift )
riye inerler: Bunlar ona kulak verirler ve ~og-u yalanc~cdnlar. §airlere ge-
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Iince; onlara da azgmlar uyar. Gormedin mi onlar, her vadide §a§km . 
~km dOla§trlar. Onlar, ger~ekten yap141adlklanru roylerler.» 

«Ancak iman etm~. salih ameller i§le~ olanlar mtistesnadlr.>> 
Muihammed ibn ishak'm Yezid ibn Abdullah .tbn Kusayt'dan, onun da 
Temim ed-Darl'nin kolesi Ebu'l~Hasan Salim el-Berrfu:l'dan rivayetinde 
o, §Oyle anlat.rru§: «~irlere gelince; onlara da azgmlar uyar.» ayeti na
zi! oldugunda; Hassan ibn Sabit, Abdullah tbn Revah.a ve Ka'b ibn MA
lik aglayarak Allah RasUlii (s.a .)ne geldiler ve : Bu. ayeti indirdigi Stra
da §iiphesiz Allah Teala bizim §air oldugumuzu biliyordu, dediler. Allah 
Rasulu · (s.a.) : «Ancak iman etmi§, salih amel i.§lemi§ olanlar miistes
nachr.» ayetini okuyup, i.§te bunlar sizlersiniz; «Allah't ~ok~a zikretmi§ 
olanlar mtistesnadlr.>> ayetini ·okuyup: i§te onlar si:zJ.ersiniz; <<Zulme 
ugrabldlktan sonra zafer kazananla:r miistesnadlr.» ayetini okuyup: 
i§te onlar sizlersiniz, buyurdu. Hadisi, ibn Ebu Ha.tim ve ibn Cerlr de 
ibn ish.ak kanahyla rivayet etmi.§lerdir. Yine ibn Ebu Hatim riva,yet 
ediyor: Ebu Said el-~cc kanahJla ... Nevfel ogullan kolesi Ebu'l-Ha
san'dan rivayete gore, ((~rurlere gelince; onlara da azgmlar uyar.)) ayeti 
nazil oldugu strada, Hassan ibn Sabit ve Abdullah ibn Revaha aglaya
rak Allah Rasulii (s.a.)ne geldiler. Allah Rasulii (s.a.) onlara: «~airlere 
~.elince; onlara da azgtnlar uyar.>> ayetini okudu. Ni.hiyet «Ancak iman 
etmi§, salih amel i§lemi§ olanlar miistesnadtr.» klsmma ula§b,gmda: i§
te bunlar sizlersiniz, buyurd.u. Yine ibn Ebu Hatim'in ,babast .kanahy
la ... Urve'den rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor: «Ve onlar ger\!ekten 
yapmadlklarmt s.Oylerler.>> klsmma kadar «~airlere gelince; onlara da 
azgmlar uyar.» ayetleri nazu oldugunda, Abdullah ibn Revaha: E;y Al
lah'm el($isi, §iiphesiz Allah benim onlardan oldugumu bilmektedir, de
di de Allah Teala: «Zulmedenler goreceklerdir nastl bir y1klll§la yiktla
caklanru.>> k1smma kadar olmak uzere «Ancak iman etmi§. salih amel 
i§lemi.§ ... olanlar mi.i.stesnad1r.» ayetini indirdi. ibn Abbas, ikrime, Mu
cahid, Katade, Zeyd ibn Eslem ve bir\!oklan, bu istisnanm bir onceki 
ayetten oldugunu soylemektedirler. ~uphe yok ki; b:u ayette bir istisna 
vardlr. Fakat bu sure Mekke'de nazil olmU§tur. Nas1l olur da bu ayetin 
niizul sebebi, ansar'dan olan bu §airier olabilir? i§te bunda ~uphe- var
dlr. Biraz once g~en hadisler ise, miirsel hadisler olup bunlara itibar 
etmek gii~tur. E,n dogrusunu .Allah bilir. Fakat §Urasl da unutulmama
hdiT ki; gerek ansar §airleri ve gerekse ba§kalan, bu istisnarun i\!ine 
girmektedirler. Hatta , daha once s6ylemi§ olduklan kotu s6zlerden son
ra tevbe eden, Allah'a donen, i\!inde bulundugu durumdan vazg~ip ay
nlan, salih ameller i§leyen, Allah '1 \!Ok\!a zikreden Cahiliyye §B..irlerinden 
islam ve miisliimanlan kotilleyenler dahi bu hukmun i~ine girrr:ekte
dirler. Zira §iiphe yok ki; iyilikler kotiiliikleri giderir. Son olarak zik
rettigimiz §airier ise, islam oncesi islam'1 kotillemekle s6ylemi§ olduklan 



L 

6116 !BN KESIR (CUz: 19; Sftre: 26 

yalan mukabilinde m\isliimanlan ve islam'1 medhet~lerdir. ( .. . ) Ni
tekim Ebu Siifyan ibn Haris ibn Abdi.ilmuttalib, (miisltiman olmazdan 
once) Hz. Peygamber (s.a.) e di.i§manhk besleyenlerin en §iddetlisi idi. 
Halbuki amcasmm ogludur. Aynca Hz. Peygamberi en fazla hicveden
lerden de biridir. M\isltiman olduktan sonra ise Allah Rasu!u(s.a.)nden, 
ona daha sevgili hi~ kimse olmaml§trr. Daha onceki hicvetmesinden 
sonra Allah Raswii (s.a.)nii medhetmi§; daha once ona dii§manhk et
mi§ken, ona dost olmU§tur. M\islim, Sahih'inde ibn Abbas'tan rivayet 
eder ki; Ebu Siifyan Sahr ibn Harb m\isliiman oldugunda: Ey Allaih'm 
el~isi, ii~ §ey var; onlan bana verir misin ? demi§ti. Allah Raswii (s.a.): 
Evet, buyurdu. Ebu Siifyan: Muaviye'yi yamnda katib edinir misin? di
ye sordu. Hz. Peygamber: Evet, buyurdu. Nas1l ki miisliimanlarla sava§
~sam, kafirlerle sava§abilmem i~in beni bir emir, bir kumandan yap, 
dedi de Hz. Peygamber, buna da olumlu cevab verdi. Ve ra.vi onun ii~iin
cii istegini de zikretmi§tir. 

Bu sebepledir ki; Allah Teala : «Ancak iman etmi§, salih amel i§
lerni§, Allah'1 ~ok~a zikretmi§ olanlar miistesnadlr. » buyurmu§tur. Al
lah'I ~ok zikretrnelerinin, sozlerinde oldugu da, §iirlerinde oldugu da 
soylenmi§tir ki; her ikisi de dogru olup, daha once ge~enlere keffaret 
niteligindedir. 

<<Ve zulme ugrntlld1ktan sonra zafer kazananlar miistesnadrr.» ibn 
Abbas der ki: (Daha once) inananlan hicvedegelmekte olanlann kafir
lere (§iirleriyle) cevab vermeleri kasdedilmektedir. Miica.hid, Katade ve 
bir~oklan da bu a~1klamay1 yap111L§lardir. Nitekim, sahih bir hadiste 
belirtildigine gore; Allah Raswii (s.a.) , Hassan (ibn Sa bit) e: Onlan hie
vet, §iiphesiz Cibril seninle beraberdir, buyurmu§tur. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdiirrezzak'm .. . Ka'b ibn Malik'den 
rivayetine gore o, Hz. Peygarnber (s.a .) e: Allah Teala §iir hakkmda in
dirdigi ayeti indirdi, demi§ti. Hz. Peygamber §Oyle buyurdu: ~iiphesiz 

mii'min, killciyla ve diliyle Allall yolunda cihact eder. Nefsim kuaret 
elinde o Ian (Allah)a yemin ederirn ki; onlarm (dilleriyle) at~ olduk
lan (soz ve §iir) ok atmak gibidir. 

((Zulmedenler goreceklerdir nas1l bir Yiklli§la y1kllacaklanm.» Ba§
ka bir ayet-i kerime'de: ((0 giin zalimlere ma'zeretleri fayda vermez. 
La'net onlarm, yard1m kotiisii de onlarmdlr.» (Gafir, 52) buyurulur
ken; sahlh bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Zuliim
den sakmm; zira zuliim, k1yamet giinii karanhklardrr. <<Zulmedenler 
goreceklerdir nas1l bir y1kll~la ylkilacaklaf'J.m.» ayetinde, Katacte ibn 
Diame'nin s6yledigine gore, §8.irler ve ba§kalan kasdedilmektedir. Ebu 
DaVU.d et-Tayalisi'nin, iyas ibn Ebu Temime'den rivayetine gore; o, §OY
le demi§tir: Hasan (el-Basrl)m yamndaydlm. Bir hlristiyan cenazesi 
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oradan ge\!ti de Hasan: «Zulmedenler g·oreceklerdir nas1l bir yllolu~la 

ylkllacaklanm.)) dedi. Safvan ibn Muhriz'den rivayetle Abdullah ibn 
Reba:h der ki: 0, «Zulmedenler goreceklerdir nas1l bir ylklll§la ylklla
caklanm.)) ayetini okudugu zaman o kadar agladl ki; sonunda, herhalde 
gogtis kemikleri kmlrru~t1r dedim. 

ibn Vehb'in ibn Stireyc el-iskenderani'den, onun da baz1 §eyhler
den rivayetine gore, onlar Rum tilkesinde imi§ler. Bir gece onlar ate§ 
iizerinde bir ~yler k1:zart1rlarken ~veya o ate§le 1s1mrlarken- birden 
onlara dogru gelen atlllar gormli§ler. Onlan ka§ll~lar ve gormti§ler 
ki; FU.dale ibn Ubeyd onlann i~indedir. Onu konuklarm§lar, onlann ya
nma oturmU§. ~yle anlat1yor: Bir arka~1rmz kalkrm~ namaz, klllyor
du . .:Zulmedenler goreceklerdir nas1l bir y1k1ll§la YlkllacaklannL» aye
tine geldiginde, Fudale ibn Ubeyd: i§te bunlar; evleri harab edenler
dir (evleri tahrib edenlerdir.) dedi. 

Bunlardan maksadm, Mekke ahalisi oldugu da, m~riklerden hak
S1Zllk edenler oldugu da soylenmi§tir. Sahih olan ise, bu ayet-i kerime'
nin her zulmeden (haks1zllk eden) hakkmda genel oldugudur. Nite
kim ibn Ebu Hatim der ki: Zekeriyya ibn Yahya el-Vas1ti kanahyla ... 
Hz. Ai§e (r.a.)deri rivayetle zikredildigine gore; o, §6yle dem~tir. Ba
ham vasiyyetini iki sat1r olarak yazd1: Rahman ve Rahim olan Allah'm 
adlyla. Bu, dtinyadan aynlmas1 s1rasmda Ebu Kuhafe oglu Ebubekir'in 
vasiy}retidir: Kafir inand1g1, gtinahkar gtinahmdan vaz.ge~tigi, yalan 
s6yleyen dogru 50yledigi §U zamanda, ben size yerime Hattab'm oglu 
Omer'i b1raklyorum. ~tiphesiz o, adaletli davramr. Onun hakkmdaki 
zanmm, funidim budur. Zulmeder ve degi§irse §Uphesiz ben gayb1 bll
mem. .:Zulmedenler goreceklerdir nas1l bir y1k1l~la y1k1lacaklanm.>> 

§UARA S"ORESiNtN SONU 

--=-~=--~~-----
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CMekke'de nazil olmu~tur) 

Rahman ve Rahim olan Allah.In ad1yla. 
1 - Ta, Sin. Bunlar Kur'an'1n, apac;:uk kitab1n ayetleri· 

dir. 
2 - Mii'minlere dogruluk rehberi ve miijdedir. 
3- Onlar ki; namaz1 dosdogru k1larlar, zekatl verir

ler ve 8Jhirete de yakinen inamrlar. 
4- Ahirete inanmayanlara gelince, muhakkak ki; 

onlara ~aptliklar1m giizel .gostermi~izdir. Bu yuzden ~a~1· 
np kalmaktadrrlar. 

5- Bunlar oyle ki'mselerdir ki; kotii azab onlannd1r. 
Tefstr, C: XI; F . 38-f 
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Ve onlar ahirette de en c;:ok husrana ugrayanlann kendi
leridjr. 

6 - Muhakkak ki sen, Kur'an'1 Alim ve Hakim alan 
Allah katlndan almaktas1n. 

A~Ik Kitap 

Sftre bal}lanndaki Huruf-1 Mukattaa hakkmda Bakara suresinin 
ba~mda bilgi ge~mi~ti. 

«Bunlar (bu ayetler ) Kur 'an 'm ve (her ~eyi a c;1klayan.) apa~1k Ki
tabm ayetleridir. Mii'minlere dogruluk rehberi ve mtijdedir. >> Kur'an '· 
dan hidayet ve miijde; ancak ona iman eden, ona uyup onu dogrula-' 
yan, ondakilerle amel eden, farz namazlan kllan, farz olan zekat1 ve
ren, a.hiret yurduna, oliimden sonra dirilmeye, hayn ve ~erri ile amel
lerin Cezalandmlacagma (kar~Illklarmm ahiret yurdunda verilecegine) , 
cennet ve cehenneme inananlar i\!in has1l olur. Nitekim Allah Teala 
ba§ka ayet-i kerime'lerde: «De ki: Bu, iman edenlere hidayet ve ~ifadir. 

Iman etmellilli olanlarm ise kulaklarmda aguhk varchr. Ve bu; onlara 
kapalldlr. Sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamiyor
lar.)) ('Flu.ssilet, 44), «i§te Biz, bunu (Kur'an'I) mii.ttakilere mii.jdeleye
sin ve inadc;I bir kavmi uyarasm diye senin dilinle indirerek kolaylal}tir
dik.ll (Meryem, 97) · buyururken, burada da ~oyle buyurmaktad1r: «Ahi
rete inanmayanlara (onu yaianlay1p meydana gelecegmi uzak gorenle
re) ·gelince, muhakkak ki; onlara yapt1klanru gii.zel gostermi§izdir. (On
lar ic;in, ic;inde bulunduklan durumu giizelle~tirmi§ ; onlan azgmhklan 
ic;inde sallvermi§izdir de sap1kllklan ic;inde dolarup durmaktadular.) 
BUI yiizden §a~1np kalmaktadirlar.» Bu, onlann ahiret yurdunu ya
lanlaffil§ olmalanmn bir cezas1, bir kar§1hg1d1r. Nitekim bal}ka bir ayet-i 
kerime'de §O·yle buyruluyor: «Biz onlarm kalblerini ve gozlerini c;eviri
riz de ona ilk defa iman etmedikleri gibi azg1nllklan ic;inde kor ve §3§
kln b1rakmz.ll (En'am, 110) . 

«Bunlar oyle kimselerdir ki; (dii.nyada ve ahirette) kotii. azab on
lanndu. Ve onlar ahirette de en c;ok hiisrana ugrayanlarm kendileri
dir. (Bu yapt1klanyla mah§er ehlinden kendilerinin di§mdakilerin ne
fislerine ve mallarma herhangi bir eksiklik getirebilecek degildirler.) )) 

<(Muhakkak ki sen, Kur'·an '1 Alim ve Hakim olan Allah katmdan 
almaktasm.>> Ey Muhammed, §iiphesiz sen bu Kur'an'1 emir ve yasak
lannda hikmet sahibi, onemli veya onemsiz olsun biitii.n ~leri en iyi 
bilen Allah katmdan almaktasm. O'nun verdigi haber mahza dogru-
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dur. O'nun hiikmti gen;ek adalettir. Nitekim Allah Teala ba.§ka bir 
ayet-i kerime'de §5yle buyurur: «Rabbmm sozii; dogruluk ve adalet y~ 
ntinden tam kemalindedir.» (En'am, 115). 

7 - Hani Musa, ailesine demi~ti ki: Ben bir ate~ gor
diim. Size aradan ya bir haber getirecegi·m, yahut da ISI· 

naslnlz diye yanan bir ate~ karu getirecegim. 

8- Oraya geldigi vakit, kendisine ~6yle seslenildi: 
Ate~in yan1nda alan ve c;evresinde bulunanlar miibarek 
k1hnm1f1tiT. Alemlerin Rabbi alan AllaJh, miinezzehtir. 

9 - Ey Musa; gerc;ek ~u ki, Ben Hakim ve Aziz alan 
Allah'rm. 

10- Degnegini at. Onun y1lan gibi hareketler yaptlg1· 
n1 goriince, arkas1na bakmadan donup kac;tl ve ,geri don
medi. Ey Musa, karkma, Benim kat1mda muhakkak ki 

· peygamberler karkmazlar. 

11- Yaln1z zulmeden bunun d1~1ndad1r. Sonra kotulu-
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gun ard1ndan iyilige ~evirirse art1k Ben, ~iiphesiz Gafftr ve 
Rahim'im. 

12 - Ve elini koynuna sok. Firavun ve kavmine gonde
rilen dokuz mucizeden biri olarak lrusftrsuz, bembeyaz c;ak 
s1n. ~iiphesiz ki onlar fas:lk bir kavim idiler. 

13 - Ayetlerimiz boyle vaz1h olarak onlara gelince; bu, 
apac;ak bir biiyiidiir, dediler. 

14 - Goniilleri kesin olarak kabul ettigi halde, zuliim 
ve kibirle bunlar1 bile bile inkar ettiler. Bozguncular1n so
nunun nas1l olduguna bir bak. 

Hz. Miisi. ve Ailesi 

Allah Teala, RasU.lii (s.a.)ne Hz. Mlisa'mn durumunu, onu nas11 
insanlar arasmdan sec;ip huslisi olarak. konu§tugunu; ona parlak, bii
yiik mucizeler ve kahredici deliller verdigini, Firavun ve erkanma pey
gamber olarak. gondelil'li§ oldugunu zikreder. Onlar, Hz. Musa'mn gi
tirmi§ oldugu mucize ve delilleri inkar edip ona tabi olarak boyun eg
mekten biiyiiklenerek yiiz c;evirmi§lerdi. Allah Teala buyurur ki : «Ra
ni musa, ailesine demi§ti ki .. . » Hz. Musa'mn ailesiyle (e§iyle) beraber 
yiiriiyiip yolu kaybettigi zamam an. Bu, karanllk bir gecede olmU§tu. 
Hz. Musa Tur yi::iniinden tutU§Up alevlenen bir ate§ gormii§tii de aile
sine : «Ben bir ate§ gi::irdiim. Size oradan (yol ile ilgili) ya bir haber 
getirecegim, yahut da Is1nas1ruz diye yanan bir ate§ koru getirecegim.>> 
demi§ti. Nitekim si::iyledigi gibi olmU§ ve oradan biiyiik bir hayrrla don
roll§ , oradan biiyiik bir nur allp getirmi§tir. Bu sebepledir ki Allah 
Teala §6yle buyurur: «Oraya geldigi vakit, kendisine §Oyle seslenildi: 
Ate§in yanmda olan ve ~evresinde bulunanlar miibarek klllnml§tlr.» 
Yani, ulWltlg1 yerde korkutucu biiyiik bir manzara goriillii§tiir: Yemye
§il bir agac;ta ate§ tutU§IDaktadlr, ate§in yanmas1 artmaktayken aga
cm da Ye§illik ve giizelligi artmaktad1r. Ba§ml kald1rd1g1 zaman da 
nlirunun gokyii:ziiyle birle§mi§ oldugunu gormii§tiir. ibn Abbas ve -ba§· 
kalan, onun gordti,giiniin ate§ olmad1gmi; tutll§up parlayan bir nur 
oldugunu soylerler. ibn Abbas'tan gelen rivayetlerden birinde ise, bu- . 
nun ruemlerin Rabbmm nuru oldugu belirtilir. Gi::irdiigii §eye §~lrarak 
duran Mlisa'ya, ate§in yanmda olanlarm miibarek k1lmdl~ nida ohm
du. ibn Abbas, buradak.i miibarek kllmmanm, kudsall~tmlma oldu
gunu soyler. !bn.,Abbas, ikrime, :Said ibn Ciibeyr, Hasan ve Katade; 
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at~in c;evresinde bulunanlann, melekler oldugu ac;Iklamasm1 getirtr
ler. ibn E.'bu Hatim der ki : Bize Yfulus ibn Habib'in .. . Ebu MU.Sa (el
E§'ari) -Alla.h ondan hO§nlid olsun- dan rivayetine gore, Allah Ra
suli.i (s.a.) §()yle buyurm~: ~i.iphesiz Allah uyumaz ve uyumak zaten 
O'na yara§rnaz. Teraziyi alc;altlp yi.ikseltir. Gecenin ameli gi.indi.izden 
once; gi.indi.izi.in ameli de geceden once O'na yi.ikseltilir. Mes'udi, §Oyle 
ilave ediyor: Onun orti.isi.i nur veya ate~tir . ~ayet onu ac;m1§ olaydl, go
zi.i ona ula§an her §eyi yiizi.ini.in nuru yakardl. Sonra. Elbu Ubeyde: 
((Ate§in yamnda olan ve c;evresinde bulunanlar mi.ibarek kllmmi§tir.» 
ayetini okumu§tur. Hadisin asil klsrm, Mi.islim'in Sahih'inde Amr ibn 
Miirre kanahyla tahric olunmll§tur. 

((Alemlerin Rabbi olan Allah, rniinezzehtir. » 0 Allah ki; diledigini 
yapar, yaratiklanndan hie; bir §eye benzemez, O'nun yaptlklarmdan 
hie; bir §ey O'nu ihata edemez. 0 , Aliyy ve Azim ol~'d1r. Bi.iW.n yara
tiklardan a:ynlrni§ ve onlara benzemeyendir. Yer ve gokler O'nu ihata 
ede.mez. Bi1akis 0, Ehad'dir, Samed'dir, sonradan olanlara benzemek
ten mi.ine:z;zehtir. 

«Ey Mflsa; gerc;ek §U ki, Ben Hakim ve Aziz olan Allah'lffi.» ayetin
de Allah Teala, MU.Sa'ya hitab edip , kendisine seslenenin her §eyi hi.ik
mi.i, ka!hr u galebesi altma alan; i§lerinde ve sczlerinde Hakim olan 
Rabbi, Allah oldugunu bildirm~tir. Sonra O'nun Fail-i Muhtar oldu
guna, her §eye gi.ic; yetirici olduguna, apac;Ik bir delil olarak kendisine 
lZhar etrn:ek i.izere degnegini elinden b1rakmasmi emretm~tir. Hz. MU.Sa 
degnegin:t elinden atbgmda, o derhal bi.iyiik, korkunc;, son derece bi.iyi.ik 
olmas1yla beraber sur'atli hareket eden bir y1lana donii§m~tiir. Bu 
sebepledir ki : <<Onun y1lan gibi hareketler yapt1grm goriince ... » buyur
IDU§tur. Ayetteki ( 0~1 ) kelimesi, yllanlann bir c;e§idine verilen 
isimdir ki; yilanlann hareket yonuyle en hlzliSl ve en fazla kivrllarudir. 
Bir ha.diste, evlerdeki kuc;i.ik y1lanlarm oldiiriilmesi yasaklanrm~tir. i§
te Hz. Musa bunu gorunce : «Arkasma bakmadan doniip kac;t1 ve (kor ... 
kusun.un §iddetinden) geri donmedi, (arkasma bakrn.a.dl) .» 

«E'y Musa, (gordiigiinden) korkma, Benim katrmda muhakkak ki; 
peygamberler korkmazlar. (Ben sen! elc;im olarak insanlar arasmdan 
sec;mek ve seni kat1mda degerli bir peygamber kllmak istiyorum.) » 

<~Yalmz zulmeden bunun di§mdad1r. Sonra kotiili.igi.in ardmdan 
iyili:ge c;evirirse, art1k Ben, §u!)hesiz Gafiir ve Rahim'im.» ayetinde is
tisna-1 munkatl' vardir. Bunda insanllk ic;in bi.iyuk bir mujde vardir. 
~ti:phesiz ki bir kimse her:hangi bir durumda olur, sonra bundan ken
dini siymp doner ve Allah'a s1:~narak tevbe ederse, Allah Teala onun 
tevbesini kabul buyuracaktlr. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle 
buyrulur: «~iiphesiz ki Ben, tevbe edeni, inanarak salih amel i§leyeni, 
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sonra da dogrn yola gireni muhakkak bagN}layamm.» (T'a,-Ha, 82), 
((Kim bir kotuluk yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan mag
firet dilerse; Allah'm Gafur ve Rahim oldugunu gorur.» (Nisa, 110). Bu 
konuda ayetler pek <;oktur. 

«Ve elini koynuna sok. Kusursuz, bembeyaz <;lksm.» Bu da diger 
bir mucizedir. Fail-i Muhtar olan Allah'm kudretine, bu mucizenin ken
disine verildigi kimsenin dogruluguna parlak bir delildir. ~uphesiz, 
Allah Teala ona elini gomleginin cebine sokmasm1 emret~ti. Elini ce
bine sokup <;lkan:hgmda bir ay par<;as1 gibi parlak bembeyaz olarak <;lk
tt ~akan bir §im~ek gibi panldayan pmltlSl vard1. «Dokuz mucizeden 
biri olarak.» Ki bu ikisi, seni destekledigimiz ve Firavun'la kavmine se
nin i<;in bir burhan k1ldlg1rmz dokuz mucizeden ikisidir. ((~iiphesiz ki 
onlar, fas1k bir kavim idiler.» Bu dokuz mucize Allah Teala'nm: ((An
dolsun ki Biz, Mlisa'ya dokuz tane apa·<;lk ayet verdik.» (isra., 101) aye
tinde beyan buyrulan mucizelerdir. Nitekim orada a<;1klamas1 ge<;mi~ti. 
«Ayetlerimiz bOylece (apa<;lk ve) parlak olarak onlara gelince; bu, apa
<;lk bir buytidur, dediler.» Ve kendi sihirleri ile ona kar~1 <_;lkmak iste
diler. Ancak maglubiyyete ugrad1lar ve kii<;tilttilmti§ olarak geri d:5n
dtiler. <r(i<;lerinden) gontilleri kesin olarak kabul ettigi, (onun Allah ka
.tmdan bir ger<_;ek oldugunu bildikleri) halde, (onlarda adeta bir seciyye 
haline gelen mel'un) zulum ve kibirle (riyle ger<;ege tabi olmaktan bti
ytiklenerek), bunlan bile bile inkar ettiler, (onunla inadla§tllar.) » Bu 
sebepledir ki Allah Teala: ((Bozguncularm sonunun nasll olduguna bir 
bak.» Ey Muhammed, Allah'm onlan helak buyurmas1yla, bir sabah 
vaktinde sonunculanna varmcaya kadar onlan suda bogmasmda, kti
ftirlerinin sonucunun nasll olduguna bir bak, buyurmu§tur. 

bzet olarak bu hitabm anlam1 §udur: Ey Mu!hammed'i yalanlayan, 
onun, Rabbmdan getirdigini inkar edenler; Onlann ba§larma gelenle
lerin, evleviyyetle sizin de ba§Imza gelmesindEtn sakmm. Zira Muham
med (s.a.). Hz. Musa'dan ..daha btiytik ve daha §ereflidir. Onun btir
ham Hz. MUsa.'nm btirhanma gore daha gii<;lti, delalet yontinden daha 
kuvvetlidir. Zira ·Allah Teala, onun zatmda ve §emailinde k1lrm§ oldu
gu delaletlere ilaveten ba§ka mucizeler de verm~. diger peygamberler 
onru mujdelemi§lerdir. Aynca Allah Teala onlardan bu konuda sozler, 
ahidler de alml§tlr. Rabbmdan salat ve selamm en tis~tinu onun tizeri
ne olsun. 
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15 - Andolsun ki Biz, Davud'a ve Suleyman'a ilim ver

dik. lkisi de: Bizi mu'min kullanrun ~ogunda ustun klian 
Alla;h'a hamdolsun, dediler. 

16 - Suleyma:n: da Davud'a varis oldu ve dedi k.i: Ey 
insanlar, bize ku~ dili ogretildi. Ve bize her ~eyden bolca 
verildi. Dogrusu bu; apa<;ak lbir lutufdur. 

17 - Suleyman'1n cinlerden, insanlardan, ku~lardan 

ordulan toplandl. Hepsi topluca gidiyorlard1. 

18 - Nihayet kanncalar1n bulundugu vadiye gel·dikle
rinde bir kannca dedi ki: Ey kanncalar, yuvalanruza girin. 
Suleyman ve ordulan fark1na varmadan sak1n sizi ezmesin. 

19 - Onun bu sozu uzerine gulerek tebessum etti ve de
di ki: Rabb1m, bana ve ana bahama verdigin nimete ~UkUr
de ve hof?nud olacag1n ~eyi yapmakta beni muvaffak k1l ve 
rahmetinle beni salih kullann1n aras1na kat. 

Hz. Davfid ve Silleymi.n 

Allah Tea.la burada, kulu ve peygamberleri olan Hz. Davud ile og
lu Siileyman (a.s.)a vermi§ oldugu bol nimetleri, yiice mevhibeleri, gii.
zel s1fatlan haber vermektedir. Allah Tea.la o ikisi i~in diinya ve ahiret 
mutlulrugunu bir araya getirmi§, onlara dii.nyada tam bir hii.ki.imran
hk ballijetmi§, dinde peygamberlik ve risalet verm~tir. Bu sebe.pledir 
ki: «Andolsun ki Bi'z, Davud'a ve Silleyma;n'a ilim verdik. ikisi de: Bizi 
mii'min kullannm ~ogundan iisti.in k1lan Allah'a hamdolsun, dediler.:. 
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buyurmu§tur. tbn Ebu HAtim der ki: ibrahim ibn Yahya ibn Temmam 
kanallyla bize anlatlidl,gma gore, ona babas1, ona da dedesi haber ver
~ler ki; Orner ibn Abdiilaz.iz §Oyle yazrm§: Allah Teala bir kula bir 
nimet bah§edip te bu nimet iizerine Allah'a hamdettiginde, §i.iphesiz 
o kulun hamdetmesi, nimetinden daha iistiin olmtL§tur. ~ayet bunu bil
memekte isen Allah Rasulii (s.a.) ne indirilmi§ olan Allah'm Kitabmda 
bulabilirsin. ~oyle buyuruyor: <cAndolsun ki Biz, Davud'a ve Siileyman'a 
ilim verdik. ikisi de: Bizi mii 'min kullarmm 9ogundan iistiin kllan Al
lah'a hamdolsun, dediler.)) Hz. Davud ve Siileyman (a.s.)a verilenden 
da.ha iistiinii hangi nimettir? 

Allah Teala: ccSiileyman da Davud'a varis oldu.» buyurur ki; bura
da kasdedilen, mal varisligi degil de onun hiikiimranllk ve peygamber
ligine varis olmas1d1r. ~ayet bOyle olmU§ olsayd1 Allah Teala, Hz. Da
VU.d'un diger ~ocuklan arasmda bunu sactece Hz. smeyman'a tahsis bu
yurmazdi. ~uras1 bilinmektedir ki; Hz. Davud'un yiiz hamm1 vard.l. 0 
halde burada verasetten kasdedilen, hiikiimranllk ve peygamberlik ve
rasetidir. Aynca peygamberler mal miras buakmazlar. Nitekim Allah 
Rasulii (s.a.) bunu bir hadisleriride §Oyle haber vermektedirler: Biz 
peygamberler toplulugu miras b1rakmay1Z. Bizim b1raktlg1m1z, ancak 
bir sadakad1r. 

ccEy insanlar, bize ktL§ dili ogretildi. Ve bize her §eyden bolca ve
rildi.)) ayetinde Hz. Siileyman, kendisi iizerine olan Allah'm nimetlerini 
haber veriyor. Allah TeaJa'dan ona tam bir hiikiimranllk oyle biiyiik bir 
gii~ bah§edilmi§ti ki; insanlar, cinnler ve ktL§lar onun buyruguna ve
rilmi§ti. 0, ktL§larm ve hayvanlann dilini bilirdi. Bildi,gimiz ve Allah 
Teala ile Rasuliiniin haber verdigi iizere, be§erden hi9 kimseye bunlar 
verilmemi§tir. Baz1 bilgisizler ve beyinsizler Hz. Da.VU.d'un oglu Siiley
man'dan once hayvanlarm ademogullan gibi kOnlll?t~.o-unu saruru§lar
dlr. Nitekim insanlann bi~ogu da bunu s0ylemektedirler. Ancak bu il
me dayanmayan bir sozdiir. ~ayet durum bOyle olsaydl, bunun Hz. Sii
leyman'a tahsisinde hi~ bir fayda olmazd1. Zira bu takdirde herkes, kU§
lann v.e hayvanlarm soziinii i~itip soylediklerini anhyor orurdu. 0 hal
~e durum onlarm zannetikleri ve s<>yledj.kleri gibi degildir. Aksine, ya
ratlldlklan vakitten zamanlffilza kadar hayvanlar, kU§lar ve diger ya
ratlklar ~imdiki olduklan §ekil ve minval iizere ola;gelmi§lerdir. Ancak 
Allah Teala Hz. Siileyman'a, havada ku§lann birbirleriyle konu~ala
rml ve degi§ik Slruflardan hayvanlann konu§malanm anlama giicii ver
mi§ti. Bu sebepledir ki o: «Bi'ze ktL§ dill ogretildi ve (hiikiimranllgm ge
rek duydugu) her §eyden bolca verildi. Dogrusu ou; (Allah Teala'mn 
bize) apa~1k bir lruftudur.» demi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Kutey
be'nin ... Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §OY-

. le buyurmu§tur: Hz. Davud (a.s.)da §iddetli bir k1skan~llk vard1. Evin-
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den ·c;!Iktlgi zaman kap1lar kapatlhr ve 0 doniinceye kadar aJlesinin ya
mna hi<; ,ldmse girmeroi. Bir giin c;:Iktl, kapllar kapatild1. Hammlann
dan biri evin i<;inde dolaliirken birden bire evin ortasmda bir adam gor
dii. Evde olan birisine: Ev kapah, kilitli iken §U adam nereden girdi? 
Allah'a yemin olsun ki biz, Davud'un yanmda riisvay olacag1z, dedi. Hz. 
DavU.d gelip te adam1 evin ortasmda durur goriince, ona: Sen kimsin? 
diye sordu. 0: Krallardan korkmayan ve ortiilerin kendisini engelleye
medigi kimseyim, dedi. Hz. Davud: Allah'a yemin olsun ki, o halde sen 
oliim melegisin. Elbette Allah'm emrinden ho§nliduz, dedi. Hz. Davud 
oldugu yerde elbisesine biiriindii de rtlhu kabzolundu. Hz. Davud vefat 
edip ·giine§ dogdugunda, Hz. Siileyman kU§lara; Davud'u golgeleyin, bu-

, yurdu. KU§lar onu golgelediler. 0 kadar ki, yeryiiz:ii o ikisinin iizerine 
karard1. Hz. Siileyman ku§lara: Kanatlanruzi birer birer kapatm, diye 
emretti. Ebu Hiireyre: Ey Allah'm elc;:isi, kU§lar nasi! yaprm§ti? diye sor
du da, Allah Rasulii (s.a.) elini kapatt1 ve §Oyle buyurdu: 0 giin ona 
bir kerkes kU§U galib gelrni§ti. Ebu'l-Ferec ibn Cevzi, hadisin metnin
de ge<;en ( ~ .. r-2-tl) kelimesini; kirmiZI kerkenes ku§u, akbaba olarak 
ac;:Iklami§tir. 

«Siileyman'm cinnlerden, insanlardan, kU§lardan ordulan toplan~ 
d1. Hepsi topluca gidiyorlardL » Hz. S.iileyman'm cinn, insan ve ku§lar
dan olll§an ordusu toplandi. Hz. ~leyman , insanlar arasmda biiyiik bir 
iht~m i<;inde bulunuyordu. Kendisini ta'kib edenler; bunlar, yani in
sanlardan olu§an ordusuydru. Derece itibanyla onlardan sonra gelenler 
cinnler olup, kU§larm yeri ise baliimn iizerindeydi. Eger hava s1cak ise 
kanatlan ile onu golgelerlerdi. 

<(Hepsi topluca gidiyorlardu Kimse kendisi ic;:in aynlan yerini a§
masm diye ondekiler, arkalannda olanlan ilerlemekten engelliyorlardi. · 
Miicahid der ki: Her bir sm1fm iizerine engelleyiciler, s1mr bek<;ileri ko
nulmu§tu. Evvelkiler, yiiriiyii§te ileri ge<;mesinler diye arkalarda olan
lan geri <;eviriyordu. Nitekim bugiin de krallar bOyle yapmaktad1rlar. 

«Nihayet karmcalarm bulundugu vadiye geldiklerinde ... » Hz. Sii
leyman, yanmdaki ordusuyla beraber yola <;Iklp kanncalarm vadisine 
geldiginde, «Bir karmca dedi ki: Ey karmcalar, yuvalanruza girin. Sii
leyman ve ordulan farkma varmadan sakm sizi ezmesin.» ibn Asakir'
in, ishak ibn Bi§r kanahyla Hasan'dan rivayetle serdettigine gore, bu 
karmcanm ismi Hares imi§ ve kendilerine Benu'§~eysan denilen bir ka
biledenrni§. 0 td'pal olup bir kurt biiyiikliigiindeymi§. Yani bu karmca, 
atlann t1rnaklanyla kanncalan c;:ignemelerinden korkm~ ve yuvalan
na girmelerini emretmi§. Onun snylediklerini anlayan Hz. Siileyman 
(a.s.) : «Giilerek tebessiim etti ve dedi ki: Rabb1m, bana ve ana babama 

.verdigin .nimete §iikiirde ve ho§nud olacagm §eyi yapmakta beni mu
vaffak kil.» Rabbrm; k'U§lann ve ha.yvanlarm dilini bana ogretmek sli-
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retiyle b~etmi§ oldugun nimete, ana-bahama bah§etrili§ oldugun is
lam ve iman nimetine §iikretmemi bana ilham buyur. Sevip hO}nud 
olacagrn §eyi yaprnakta beni muvaffak kll. Ve Oldiigiim zaman beni sa
lih kullarmm arasma, Senin dostlarmdan Refik '-1 A'la'ya ilet, ilhAk et. 
Miifessirlerden baz1larrnm soyledigi, bu vadinin ~am iilkesinde veya bir 
ba§ka yerde oldugu, bu karmcanm, sinek gibi iki kanatll oldugu ve ben
zeri sazlerin ger~ekle bir ilgisi yoktur. Nevf el-Bekali'den rivayete gore 
o: Siileyman'm karmcas1 kurtlar gibiydi, demi§tir. En dogrusunu Allah 
bilir. Burada kasdedilen , ancak Hz. Silleyman (a.s.)m o karmcamn 80-
ziinii anlann§ olmas1 ve buna giilerek tebessiim et:mi..§ olmas1drr. Bu da 
ger~ekten biiyiik bir durumdur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... 
Ebu's-S1ddik en-Naci'den rivayetine gore o, §Oyle demi§tir: Hz. Siiley
man (a.s) yagmur duasma ~Ikmi§tl . S1rtl iizerinde uzannn§, ayaklanm 
goge kaldirnn§ bir karmca gordii. Karrnca: Ey Allah'un, biz Senin ya
ratlklanndan bir yarat1g1z. Senin sulamandan asia miistagni degiliz. 
Eger bizi sulamayacak olursan bizi helak edersin, diyormu§. Hz. Siiley
man (a.s.) : Doniinuz, §iiphesiz, sizden bir ba§kasmm duas1yla size yag
mur verildi , demi§. Miislim'in Abdiirrezzak kanallyla ... Ebu Hiireyre'
den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den naklettigi sahih bir hadiste 
§Oyle haber veriliyor: Peygamberlerden birisini bir karmca ISlrffil§ da, 
karmcalann koyiiniin yak1lmasm1 emretmi§ ve yak1lnn§. Allah Teala 
ona §Oyle vahyetmi§: Seni bir kannca ISirdi diye mi tesbih eden bir iim
meti yok ettin? Bir tek karmcay1 helak etseydin olmaz m1ydl? 

- - --- t Z A HI----- .1.·,. 

Bu b6liimde Allah'm, Siileyman ve Davud peygambere lutfettigi ni
metlerin en belirgini olan ilim nimeti haber veriliyor. Bir b~ka surede, 
Allah'rn Davud peygambere verdigi ilmin tafsilat1 anlatllmaktadir. Ki 
bunlar arasmda, Davud peygamberin, Zebur'u tath nagmelerle okumas1 
ve okurken yamk sese ~evresinde bulunan biitiin varllklarm i§tirak et
mesi; sesinin tatllll~ndan ve giizelliginden Rabbrna miinacaat ederek 
kendi alemine daldigmda, onu bu varllklar alem,inin_par~alanndan ayl
ran biitiin mania ve engellerden s1ynlarak kendisini Rabbma vermesi 
esnasmda, daglarrn ve ta§lann, u~an ku§larm bu tatl1 duaya kO}arak 
i§tirak etmesi geni§ olarak anlatlllyordu. Sonra z1rh san'atlm ogren
mesi, ~e§itli harp aletlerini yapmas1 ve ona diledigi §ekli vermesi soz
konusu ediliyordu. Sonra insanlar arasmda adaletle hiikmetmesini og
retmi§ oldugu belirtiliyordu. Nitekim, bu hiikiim verme i§lemlerinden · 

· birisine Silleyman peygamber de i§tirak etmi§ti. Silleyman ;peyga,mbere 
gelince, onunla ilgili hususlar bu surede a~Iklannn§tlr. Kendisine kU§ 
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dilinin ogretildigi, sonra Allah'm emriyle esen riizgarlarm buyruguna 
amade kllmdlgl ve adaletle hiikmetmesi ogretildigi burada anlatllmak
tadlr. 

K.lssa once §U i§aretle ba§llyor: «Andolsun ki Biz, Davud'a ve Siiley
man'a ilim verdik.>> Ve daha ayet bitmeden Hz. Davlld'un ve Siileyman'
m bu nimete §iikredek degerini belirttikleri ve kadrini bildikleri hemen 
a~1klaruyor ve Allah'm mii'min kullarmdan bir~oguna onlan iistiin kll
dLgmdan dolay1 O'na hamd ettikleri belirtiliyor. Boylece kendilerine ve
rilen ilmin degeri ru_;1klamyor. Boylelikle Allah'm kullarma ihsan ettigi 
lutuflarinm ululugu ve kendisine ilim verilenlerin Allah'm inanan kul
lan iiz:.erine iistiin kllmd1gi a~Iklanrm§ oluyor. 

~·u kadar var ki, burada Davud ve Silleyman peygambere verilen 
ilmin nev'i anlatllrmyor, konusu da belirtilmiyor. Zira burada gosteril
mek ve anlat1lmak istenen sadece ilimdir. Aynca her tiir ilmin Allah 
tarafmdan ihsan edildigi, bu yiizden nas1l olursa olsun ilim sahipleri
nin, o ilmi veren kaynaga yara§Ir §ekilde hareket etmeleri, kendilerine 
o bHgiyi lutfeden zata hamel ile yonelmeleri gerektigi, Allah'm verdigi 
nL."lleti yine O'nun nzasma uygun §ekilde sarfetmeleri icabettigi belir
tilmek istenmektedir. Bu durumda ilim, sahibini Allah'tan uzakla§tinCl 
ve O'nu unutturucu bir sebep olamaz. Zira o da Allah'm lutuf ve ihsan
larmdan birisi olarak ortaya ~lkar. Hem insan kalbini Rabbi Ziilcelal'in
den uzakla§tlran ilim bozuk bir ilimdir. Ana hedefinden ve ~lkl§ kay
na~ndan saprm§ alan bir ilimdir. Ne sahibine, ne de insanlara bir mut
luluk verebilir. Ondan beklenecek yalmz ve yalmz. bahts1zhk, korku, IZ
trrab, felaket ve krizlerdir. Zira bOyle bir ilim ana kaynagmdan kopmu§, 
as1l yoniinden (_;lkrm§ ve yolunu sap1tm1§ bir ilimdir ... 

Ger(_;ekten de giiniimii·zde insanllk, atomu par~alayarak ve onu em
ri altma alarak bilgi merhalelerinde ~ok biiyiik ve yeni mesateler kat'et
mi§tir. Ancak bOyle bir ilim bugiiniin insanll~na ne kazandlrrm§tlf? 
Allah'tan korkmayan, O'na hamd etmeyen ve bilgilerini Allah'a yonel
mek i~in kullanmayan ilim sahipleri be§eriyete ne kazandmnl§lardlr? ... 
Hiro§ima ve Nagasaki bombar<ilmanlarmda oldugu gibi va:ll§ice kurban
lardan, korku ve krizlerden, doguda, batlda oliimle, felakete ve yoklukla 
insanllgm goz kapagm1 y1rtan de~etten ba§ka ne getirmi§tir be§eri
yete? ... 

Davlld ve Silleyman peygambere ihsan edilen ilim nimetine i§aret 
edildikten ve her ikisinin Allah'm bu lutfuna kar§l hamd ve senada bu
lunup verdigi ilmin k1ymetini takdir ettikleri belirtildikten sonra §im
di yalmz Siileyman peygamberden soz etmeye ba§llyor. 

Davud peygambere, ilim ve nii.biivvetin yam srra hiikiimdarllk da 
verilmi.~tir. Fakat burada, Allah'm ona ve Siileyman peygambere ihsan 
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ettigi nirnetlerinden s6z edilirken hiikiimdarhk konusu zikredilmiyor. 
SMece ilim hususti zikrediliyor. Zira hiikiimdarhk, burada s.Ozkonusu 
edilmeyecek kadar basit kallr ilirn nimetinin yamnda. 

«Siileyman da DavU.d'a varis oldu.» Anl~1lacag1 gibi bu veraset 
ilim verasetidir. Zira zikre §ayan en yiice deger, ilim degeridir. Bunu Sii
leyman peygamberin insanlara a9lklad1g1 hususlar da te 'yid ediyor: «De
di ki: Ey insanlar, bize ku§ dili ogretildi ve bize her §eyden bolca ve
rildb Hz. Siileyman sadece kendisine ogretilen kU§ dilini bahis mevzuu 
ediyor. Bunun otesinde hi9 bir §.eyi sozkonusu etmiyor. Bunu da as1l kay
nl:\lgma irca' etmeyi unutmuyor. <<Bize ~ dili ogretildi. » KU§ dilini ona 
ogreten, babas1 Hz. Davud degildi. <;iinkii ondan boyle bir miras elde 
etmemi§ti. Aynca kendisine verilen ~eylerin hepsi, o ilaru ta'limatm gel
digi menba'dan verilmi§tir. 

«EY insanlar, bize kU§ dili ogretildi. Ve bize her §eyden bolca veril
di.» Hz. Siileyman bunu takdis-i nimet kabilinden ~1kllyor. Allah'm 
kendilerine sundugu fazl u ihsamm dile getiriyor. Yoksa. herkesi imren
dirmek ve ihsanlara kar§I 'tefahiir i9in bunu yapm1yor. Ve hemen ar
dmdan da buyuruyor ki: «Dogrusu bu, apa9lk bir lutuftur.» Allah'm 
lutfudur. Kaynagm a91klanmas1, o kaynagm sarubine delalet eder. in
sanlara ku§ dilini ancak Allah ogretebilir. Aym §ekilde Allah'tan ba§ka 
kimse insanlara her §eyi veremez. 

. l:)iiphesiz ki k~!arm, hayvanlann ve h~erelerin kendi aralarmda 
birtak1m anl~ma vas1talan vard1r. Ki bunlar, onlann dilini ve konu§
masmi ifade eder. Bu alemleri yaratan Yiice Yarat1c1 buyuruyor ki: 
«'Yeryiiziinde yiiriiyen hi9 bir canll ve iki kanad1 ile u~an hi9 bir ku§ 
yoktur ki; sizin gibi birer iimmet olmasm.>> Aralarmda belirli noktalar
da alaka bulunmayan ve anla§mak i~in vas1talar1 olmayan iimmetler 
olamaz elbette. Bu nokta 90k ~e§itli ku§lar, hayvanlar ve h~erelerin 
hayat1 iizerinde dikkat konusu olmu§tur. Bu konularda 9all§ma yapan 
bilginler tahmin ve zanna dayall birtakrm anl~ma yollarmdan ve dil
lerinden baZI §eyler ogrenmeye 9all§maktad1rlar. Fakat bunlar henii.z 
kesinlik kazanmaml§tir. Hz. Allah'm Siileyman ;peygambere lutfettigi 
ise insanlann all§tlgmm dl§mda mucize nev'inden husUsi bir §eydir. 
Yol-..sa giiniimiizdeki bilginlerin yapt1:g1 gibi ·zann ve tahmin yolu ile kU§
larm arasmdaki anl~~ yollarm1 ogrenmeye 9al1§arak elde edilmi§ bir 
§ey degildir. 

Ben, bu noktanm bu '§ekilde a~1klanmas1 iizerinde fazlasiyla dur
mak istiyorum. Zira son zamanlardaki miifessirlerden bir klsnn, Kur'an-I 
Kerim'in anlattlgl Siileyman peygamberin bu k1ssasm1 giiniimiizdeki 
ilmi ~abalara benzer bir yolla elde edilmi§ bir bilgi §ekli oldugunu. be
lfrtmeye 9all§Iyorlar. Qiinkii onlarm goziinii son z.amanlardaki ilmi ge
li§meler boyann§tlr. Bu ise mucizelerin tabiatm1 ortadan kald1rmaya 
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mi.incer olabilecek bir hal olup, insanlarm basit ilmi ~all§malan kar
§Ismda hayrete kaptlmanm ve ma'nevi hezimete du~ar olmanm netice 
sidir. Hem lediinni bir ihsan olarak, hi~ bir ~aba ve yorgunluk sarfet
meksizin ku§larm, hayvanlarm ve ha§aratm dilini ogretmek Allah i~in 
zor degil, bilakis ~ok kolay bir §eydir. Varllk ti.irleri arasma konulmu§ 
olan engelleri ortadan kaldtrmakla bi.iti.in mesele hallolur. Bi.iti.in bu 
varllk ti.irlerini yaratan ise O'dur. 

Ote yandan, kU§ dilini bilmesi, Allah'm, kulu Si.ileymfm'a ihsan 
ettigi nimetlerinin sadece bir bOli.imi.idi.ir. Obi.ir yanda onun emrine 
am.acte ktld1g1 ve emrine verdigi ku§lardan, cinnlerden bir taifenin t1pk1 
insanlardan mi.ite§ekkil ordular gibi fermamm yerine getirmeleri de bu 
mucizelerin bir ba§ka §Ikkldu. Allah'm Hz. Si.ileyman'm emrine verdigi 
~lar taifesi, diger kU§lar toplulugu arasmda jaha ba§ka idraklere sa
hip ayn bir topluluktur. Bu gen;ek, Sebe' melikesinin ve kavminin du
rumunu en akllll ve zeki bir insanm anlayacag1 bi~imde anlay1p ona an
latan Hii.dhi.id klssasmda ortaya ~1kmaktadrr. Bu olay da aym §ekilde 
mucize ve harika tarzmda cereyan etmi§tir. 

Ger~ek odur ki, mahlukat i~in koydugu kanunlarmda Yi.ice Allah 
kU§larm ozel bir idrak §eklinin bulunmasm1 ve bu noktada kendi ara
larmda farkll yap1Ian olmasm1 irade buyurmu§tur. Ancak yine bu ira
deyle onlarm, hi~ bir zaman i~in insan idrakinin seviyesine ula§ama
yacagt belirtilmi§tir. KU§larm boyle bir yaratlll§ tarzma sahip olmalan, 
umllmi kamat kanunlan i~erisindeki uygunluk zincirinin halkalarm
dan birisini meydana getirir. Bi.itiin kainat bir tek varllkta oldugu gibi 
yaratiClSllllll istedigi umumi kanunlara boyun eger. 

Ve yine bir ger~ek olarak giini.imi.izdeki Hi.idhi.id ku§u milyonlarca 
y11 evvel ve binlerce sene once mevcud olan Hi.idhi.id cinsinin bir boli.i
mi.idi.ir. Kainat1rmzda Hi.idhi.id adl verilen ku§larm bulundugu zaman-

. dan beri bu nevi ku§ bulunmaktadir. Canll organizmadaki veraset ka
nunlarmm bir varllgm tlpk1yla 6bi.ir varllgm kopyas1 olup aym husu
siyetleri birbirine intikal ettirdigini belirtmektedir. Bir ti.ir i~erisinde 

tekamiil ne kadar geli§irse geli§sin, o ti.iri.i kendi ti.iri.inden ~1kanp bir 
ba§ka ti.ir haline getiremez. Bu da gorilldi.igi.i gibi Allah'm kainata koy
dugu yaratill§ kanunlanndan bir cephedir. 

Fakat bu iki degi§mez ge.r\!ek, o kanunlan yaratan zat istedigi za
man ak1l almaz harikalarm vuku bulmasm1 engelleyemez. Ote yandan 
bizim mahiyetini bilmedigimiz bu umllmi kanunlarm bir boli.imi.i de bel
ki bu mucizelerdir. Allah'tan ba§ka kimsenin zamamm bilmeciigi bir 
za.manda bu mucizeler insanlar tarafmdan bulunacak ve gayet normal, 
al~Ilffil§ §eyler durumuna geleceklerdir. Ve boylece Allah'm umfuni ka
inat kanunlanndaki yarattc1 kanunu tekemmi.il etmi§ olacaktlr. i§te 
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Siileyman peygamber Hiidhiid ku§unu boylece bulmu§ ve zamamndaki 
diger kU§lan da aym §ekilde mii§ahede etmi§tir. 

~imdi biz, bu sadet harici s6zlerden sonra Hz. Siileyman'm klssa.s1-
mn tafsilatma ge~elim. Allah'm onu Davud (a.s.)a varis kllmasmdan 
ve verdigi ilmi, temkini , lutfu ile Allah 'a zikrederek bunu a~1klamasm
dan sonraki haline ge~elim : 

t~te Siileyman peygamberin y1gm y1gm ordusu .. . Bu kafilede cin
ler var, insanlar var, ku§lar var. insanlan biliyoruz .. Cinlere gelince, on
lar hakkmda Allah'm Kitab'mda anlattlklanndan ba§ka hi\! bir §eY bil
miyoruz. Bu Kitab 'da anlatlld1gma gore cinler, alev halindeki ate§ten 
yaratllml§lard1r. Onlar insanlan goriirler , ama insanlar onlan gormez
ler. iblis'ten yeya §eytandan soz edilirken - ki iblis de cinlerden biridir
buyuruluyor ki: «0 ve yakmlan sizin onlan gormediginiz yerden sizi 
goriirler.)) (A'rat, -27) . Aynca onlar insanlarm i~ine vesvese d~iirecek 
ve kotiiliigii tahrik edecek, giinahkar1Ig1 te§vik edecek giice sahiptirler. 
Ancak biz, bunlarm nasll vuku buldugunu bilmiyoruz. Yalmz i~lerinden 
bir taife Rasulullah'a iman etmi§, fakat Raswullah onlan gormemi§tir. 
Sactece Allah Teala onlarm iman ettiklerini peygamberine haber ver
mi§tir: «De ki : Cinlerden bir toplulugun Kur'an'1 dinledigi, bana vah
yolundu. Onlar §Oyle dellli§lerdir: Dogrusu bizi dogru yola gotiiren, hay
rete d~iiren bir Kur'an dinledik de ona inandlk. Biz Rabb1m1Za hi~ bir 
§eyi ortak kO§mayacagiz.» (Cinn, 1-2) Ve biliyoruz ki Allah onlardan 
bir taifeyi Siileyman peygamberin emrine vermi§, ona ma'bedler yap
ffi1§lar, biiyiik yemek yerleri in§8. etmi§lerdir. Denizlere dallyorlar veAl
lah'm izniyle emrini yerine getiriyorlard1. insanlardan ve ku§lardan kar
de§leriyle birlikte Hz. Siileyman'm · ordusuna katlld1klan belirtilenler 
de bunlardand1r. 

Biz diliyoruz ki Cenab-1 Allah, Hz. Siileyman 'a insanlardan bir ta
ifeyi miisahhar klld1g1 gibi, cinlerden ve k~lardan bir taifeyi de mii
sahhar k1lml§tl. Ve nasll ki yeryiiziinde bulunan insanlarm hepsi Hz. 
Siileyman'a asker olmarm§tl ise aym §ekilde cinlerin ve ku§lann hepsi 
degil sactece bir taife Siileyman peygamberin emrine miisahhar kllm
ffil§tl. Zira onun hiikiimdar oldugu yer; bugiin F1rat'm iki yakasm1 i~i
ne alan Filistin, Liibnan, Suriye ve Irak topraklanyd1. 

Ve biz, cinn mes'elesi hakklnda Kur'an-1 Kerlm'in de belirttigi gibi, 
§eytamn ve soyundan gelenlerin cinlerden oldugu gorii§iindeyiz: «Ger
~ekten de iblis cinlerdendi.» Nas suresinde ise §Oyle buyurulmaktadir: 
«insanlardan ve cinlerden insanlarm kalbine vesvese veren.)) (Nas, 5-6) . 
i§te bunlar Siileyman peygamber devrinde de insanlara vesvese veriyor 
ve onlaTI aldatlyorlardl. Ancak topluca Hz. Siileyman'm emri altmda 

"' kay1th bulunsalardi, bunlardan hi\! birisini yapamazlardl. Zira Hz. Su-
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leyman, dogru yola <;aguan bir peygamberdi. ~u halde onun emrine ve
rilmi§ olan biitiin cinler degil, sadece cinlerden bir taifeydi. 

KU§lar konusuna gelince, bu hususta Hz. Silleyman ku§lan aradi
gmda Hiidhiid ku§unun kayboldugunu gorm~tii. ~ayet biitiin ku§ cins
leri Hz. Silleyman 'm emrine amacte olsayd1, tabiatlyla Hiidhud kU§lan
mn da bu topluluk i<;erisinde olmas1 gerekirdi. Ve o zaman milyarlarca 
kU§lan bir yana b1rakahm, yalmz milyonlarca Hiidhiidler arasmda bi
risinin bulunmayl§ml fark edemeyecekti. Ve madem ki ayet-i kerime'de; 
<cHiidhiid'u ni<;in goremiyorum? » demektedir. flu halde · onun emrine 
verilen Hiidhiid, kendisine has bir k~tur. Veya hiidhiid ku§larmm tem
silcisi olarak Siileyman peygamberin emrine verilmi§tir. Yahut da ken
di cinsi adma o s1rada toplanml§ bulunan k'll§larm i<;erisinde temsilci 
olarak bulunuyordu. Bu noktayl belirleyen bir ba§ka husus da, Hz. Sii-

. leyman 'm emrine amade k1lman Hiidhiid kU§unun genel manada kU§
lardan ve Hiidhiid tiiriinden ayn ozel bir anlayi§ gii.cii vard1. Belki· de 
Cenab-1 Allah, Hz. Silleyman'a miisahhar klld1·~ kU§lara bu kabiliyeti 
vermi§ de biitiin kU§lara aym kabiliyeti lutfetmi§ti. Zira burada ad1 ge
~en Hiidhiid'iin idrak tarzmdan anla§Illyor ki, zeka baklmmdan geli§
mi§ ve ak1lh insanlarm seviyesine eri§mi§ti. 

Hz. Siileyman, cinlerden, insanlardan ve kU§lardan miite§ekkil bii
yiik bir kalabahk ve muazzam bir kafileyi toplad1. Hepsi topluca gidi
yorlardl. Muntazam bir asker! birlik halinde idiler. Karl§Ikhk ve ba§I
~luk hakim degildi. Metinde ge<;en ( ~ ,P.- l kelimesi, asker y1gmm1 
ve onlarm arzettigi intizam1 ifade eder. 

Hz. 8iileyman'm cinlerden, insanlardan ve ku§lardan mute§ekkil 
orsusu; ba§I ve sonu belli, saflan muntazam, uygun ad1mlarla yiiriiyen 
bir duzen ve nizam i<;erisinde seyrediyordu. Nihayet bir vactiye geldiler 
ki <;ok karmca vardl. Bunun i<;in ayet-i kerime o vadiye: «Kanncalar 
Vactisi» ta'birini kullan1yor. Vadi'yi karmcalara izafe etmekle onlara 
ayn bir deger verilmek istenmektedir. 

Karmca yuvas1, annm petegi gibi diizenli ve son derece muntazam- . 
dlr. Orada herkesin vazifesi aynllr. Ve her karmcif ak1l almaz blr nfzam 
i<;erisinde kendi gorevini ifa eder ki ; <;ogu kere ak1lh ve idrak sahibi 
insanoglu, onlardaki gibi bir nizam · ve intizam1 saglamaktan aciz , 
kahr. Bu gelen orduyu gorunce, bu kanncalardan birisi bir b~ka karm
caya karmca diliyle veya aralannda anla§tlklan i§aretle demi§ ki: «Ey 
karmcalar, yuvalanmza girin ki Silleyman ve ordulan farkma varma
dan sakln sizi ezmesin.» 

Hz. Siileyman karmcanm soyledigini farketmi§, ona kulak vermi§ 
ve soylediklerini anlaymca i<;i rahatlamt§, Hz. Siileyman, bir kanncanm 
bir karmcaya, bir biiyiigiin kii<;iigiinu uyarmak ve ac1 <;ekmesini onle
mek i<;in akll verircesine konll§masmi duyunca huzfula dolmU§. <;iinkii 
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bu, Allah'm ona bir niinetiydi. 'Herkesin anlayamadlgi, aralanna ~e~itli 
engellerin girdigi bir alemin kap1lan kendisinin online a~11~ ve bu 
bilinmezlikler alemiyle baglantl kurmU.§tU. Sonra sevinmi~ti. Zira, ka
nnca denilen bir varllgm bOyle bir idrB.ke sahip olmrun ve bir kannca
mn bir ba.§ka kanncamn soyledigini anlayarak emrine girmesi son de
rece garip ve fevkalade bir ~eydi. 

Hz. Stileyman, karmcamn s6yledigini anlaymca: «Onun bu sozii 
tizerine gtilercesine tebesstim etti.>> .. . Ve bu gordtigti §eyler Hz. Silley
man'I harekete ge~irdi, gonltinti kendisine bu harikayi bildirme nime
tini ihsB.n eden Rabbma ~evirdi. 0 Rab ki; btittin yaratlklarm arasma 
gerdiJgi perdeyi ve engeli kulu SUleyman'dan kaldlr~ ve onlarm lisa
nmi ogretmi§ti. Hemen Rabbma yonelerek O'ndan bazi dileklerde bu- · 
lundu: 

«Ve dedi ki: Rabb1m, bana ve ana-babama verdigin nimete §tiktir
de, l'l.o§nUd olacagm §eyi yapmakta beni muvaffak eyle.)) 

<~Rabb1m ... )) Dogrudan dogruya bu i<;ten sesleni§e ... «Muvaffak ey
le.>> Btitiin varhg1rm topla. Btittin varllgiml, dilimi, kalbimi, zihnimi, ha
reketlerimi, s6zlerimi, ifadelerimi, amellerimi, yoneli§lerimi hepsini bir 
noktaya topla. Ba.§tan sona btittin gti\! kaynaklanrm birle§tir ki btittin 
varlJ.g1mla Senin bana ve anama-babama verdigin nimetine kaf§l §ti
ktir vazifesini ifaya muvaffak olayim. 

Bu ifade bile, o anda Hz. Stileyman 'm kalbine i§leyen nimetin ma
hiyetini a\!Iklayici niteliktedir. Vicdanm1 nas1l harekete ge\!irdigini, na
Sll bir gti~le Rabbma tevecctih ettigini ve Allah'm bu sonsuz ihsamm 
duyarak nasll bir te'~ire kap1ld1gJm tasvir etmektedir. 0 anda Hz. Sii
leyman Allah'm elinin kendisinin ve ebeveyninin iizerinde oldugunu gO.. 
rtiyor; korku ve iimit i<;erisinde, rahmet ve nimetin dokunU§unu hissedi
yordu. 

«Rabbim, bana ve ana-babama verdigin nimete §iikiirde, hO§mld 
olacag,.n §eyi yapmakta beni muvaffak eyle ve rahmetinle beni · salih 
kullarm arasma koy.» ~u halde salih amel de Allah'm bir lutfudur ki 
nimetine ~tikreden kullarm1 ona muvaffak kllar. Rabbmdan yard1m di
leyen ve nimetine §iikredebilmesi i~in btittin varhgm1 birle§tirmesini is
teyen, §iikredici Stileyman kulu da, Rabbmdan aym za.manda O'nu hO§
nud edecek salih amele kendisini muvaffak kllmasm1 diliyor. Zira bili
yor ki salih amel, Allah'm bir ba§ka nimeti ve lutfudur. 

«Ve Rahmetinle beni salih kullarmm arasma koy.» 
Rahmetinle koy beni... Qiinkii biliyor ki Allah'm salih kullannm 

arasma girmek bir ilaru rahmettir ki kulun imdadlna eri§ir ve onu sa
lih ameller i§lemeye muvaffak k1lar ve boylece o da salih kullar ziimre
sine girer. Bunu biliyor ve bildigi i~in Raqbma yalvar1yor ki kendisi de 
bu kafileye katllsm. Balih amel i~leyen kullann ziimresine girerek rah-
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mete erenlerden olsun. Evet Allah 'm kendisine peygamberlik nimetini 
Iutfettigi, cinleri, insanlan ve ku§lan emrine amacte klld1g1 bir peygam
ber olarak o Rabbma bOyle yalvanyor. Peygamber olarak se«_;ilse bile 
Allah'm kendisini bagl§layacagmdan ve O'na kar§l amellerinde eksik
lik yapmaktan, §iikrtinii tam olarak ifa edememekten endi§e duyuyor. 
~te Allah korkusunun en hassas ve keskin ~ekli budur. Nimet-i ilahi'
nin tecelli ettigi anlarda bile hep Allah 'm nzasm1 ve rahmetini dilemek 
ve ona can atmak t1pkl bir kanncanm soyledigini anlayan Stileyman'm 
Allah'm kendisine bu lutf u ihsanmdan dolay1 §tikretmek gticiinti ver
mesini diledigi gibi. 

Burada biz bir mucize ile degil, iki mucizeyle kar§I kar§Iya bulu
nuyoruz. Bunlardan birisi, Stileyman peygamberin bir karmcamn ka
rmcalar toplulugunu uyard1~m farketmesidir. Bir ·ctigeri ise, karmca
nm bti gelen ordunun Stileyman peygamber ve ordusu oldugunu anla
masidrr. Birinci mucize, Allah'm Stileyman peygambere ogrettigi bir 
mucizedir. Bir peygamber ve insan olarak Hz. Stileyman'm, karmcalarm 
dilini anlamas1, insan aklma karmcanm soyledi:gmden «_;ok daha basit 
bir mucize olarak gortintir. Qiinkti kannca, gelenlerin btiytik bir kala·· 
bahk oldugunu ve yiiriidiikleri zaman kanncalan ezebileceklerini kendi 
i«; gtidtistiyle, Allah 'm ona · lutfettigi hayatm1 koruyucu gti«_;leriyle fark 
edip ka«;abilir. Ama bir kanncanm bu gelen kalaballgm Hz. Stileymfm 
ve ordusu oldugunu bilmesi, i§te bu ah§Ilanlarm «;ok otesinde fevkalade 
bir olayd1r. Ve i§te buradaki ikinci mucize de budur. 

~imdi Siileyman peygamberin Htidhiid ku§uyla Sebe' melikesinin 
k1ssasma ge«_;iyoruz. Bu hssa alb tabloya boltinmti§ bulunuyor. Tablo
larm arasmda bazJ. edebi bc§luklar yer ahyor ki, bunlar gosterilen tablo
lardan sonra anla§Ihyor. Ve boylelikle klssanm edebi sunulu§undaki gi.i
zellik tamam!anffil§ oluyor. Ara ara k1ssalarm ve tablolann sunulu§u
nun sllre i\!erisindeki as1l gayesini anlatmak iizere baz1 tablolarm so
nunda a\!Iklayici hi.ikiimler varid oluyor. Ve buradan Kur'an-1 Kerim'in 
kJ.Ssalan serdedi§indeki ibret unsuru ger«_;ekle§mi§ oluyor. Bu son ifa
deler tablolarla ve tablolann arasmdaki edebi bo§ltiklarla bedii yonden 
tam· bir ahenk te§kil ediyor. Ve klssaya hem bir edebi gtizellik veriyor, 
hem de dini bir derinlik. 

Si.ileyman peygamberden soz a«;Ihrken · cinlere, insanlara ve ku§
lara i§aret edildigi gibi, ilim nimetine de i§aret edilmi§ti. Bunun i«;in . 
kiSSa.; cinlerin, insanlarm ve ku§lann onemli rol ald1g1 bir hiiviyet arze
diyor. Bu arada giri§ k1srmndaki ilim i§areti burada aynca tebaruz et
tiriliyor. Boylece sanki o giri§teki i§Aret, k1ssadaki ba§hca rollerin sa-

Tefstr, C : XI ; F . 385 
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hiylerine ~aret manasm1 ta§Iyor. i§te bu da Kur'an-1 Kerim'de yer alan 
kLSSalardaki ince san 'atm bir b~ka i§aretidir. 

Keza klSsada, ki§ilerinin aymc1 vas1flan ve §ahsi ozellikleri de an
latlhyor. Siileyman peygamberin §ahsiyeti, Sebe' melikesinin §ahsiyeti, 
Hiidhiid kU§unun §ahsiyeti ve melikenin <;evresinde yer alan k~ilerin 
§aJhsiyeti belirtiliyor. Bunlarm yam s1ra kiSSa i<;erisindeki muhtelif tab
tolar ve perdelerde bu §ah.siyetlerin psikolojik heyecanlan gozler onii
ne seril~ bulunuyor. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, XI, 128-139). 

--------oQQ1----------

20 - Ku~?lan ara~?tlrarak dedi ki: Hiildhiiti'ii ni<;in gore
miyorum? Yoksa kay1plardan m1 oldu? 

21- Ya bana apa<;ak birbiirhan getirecektir, ya d.aonu 
~?iddetli bir azaba ugratinm veya keserim. 

KU§ Dili 

ibn Abbas ve ba§kalarmdan rivayetle Miicahid ve Said ibn Cii
beyr der ki: Hiidhiid miihendis idi. Hz. Siileyman'a suyu g&terirdi. Hz. 
Siileyman <;01 bir arazide bulunduklan zaman Hiidhiid'ii <;agmr, o da 
insamn yeryiiziinde a<;lk<;a goriilen bir §eyi gordiigii gibi yeraltmdaki 
suyu goriirdii. Aynca yeryiiz,iine alan uzakhgmm . ne kadar olduguriu 
da bilirdi. Hiidhiid onlara suyu gosterdigi zaman Hz. Siileyman (a.s.) 
Cinnlere emreder ve onlar da o yeri kazarak, suyu bulundugu yerden 
<;lkanrlardl. (Bir keresinde) Hz. SiileyJl!An c;ol bir a:raziye inip kona:k
la:mi§, Hiidhiid'ii ·gormek iizere kU§lan ar~tlrdlgmda onu goremeyerek: 
<iliiidhiid'ii ni<;in goremiyorum? Yoksa kay1plarda:n nn oldu?» de~ti. 
Yukanda anlatllanm bir benzerini bir giin Abdullah ibn Abbas naklet
mi.§ti. Kavim i<;inde Haricilerden kendisine Na.fi' ibn Ezrak denilen bi
risi de va:rdl. ibn Abbas'a ~_;ok<;a kar§I <;lkard1. Bu sefer de ona: Dur ey 
ibn Abbas, i§te bugiin maglub oldun, dedi. ibn Abbas'm, ni<;in? sorusu
na §Oyle cevab verdi: Sen, Hiidhiid'iin yeraltmdaki suyu gordiigiinii ha
ber veriyorsun. Bununla beraber bir <;ocuk Hiidhiid i<;in tuzaga taneler 
koyar, tuzagm iizerine toprak serper, Hiidhiid·o taneleri almak i<;in gel-
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digmde tuzaga di.i§er ve \!OCUk onu avlar, dedi. ibn Abbas buna kar§lllk 
§oyle kon~tu: ~ayet §U gidip te; ibn Abbas'a cevab verdim (ve o. be~ 
nim cevab1m kar'§lsmda sustu) demeyecek olsayd1, ben ona cevab ver
mezdim. Ve §Oyle ilave etti : Yaz1klar olsun sana; kader geldiginde goz 
kor olur ve sakmma gider. Nafi', ibn Abbas'a dedi ki : Allah'a yemin 
olsun ki, bun dan bOyle Kur'an 'daki hi\! bir ·§ey hakkmda seninle ta!tl§-
may?-cag1m. 

Dima§k bOlgesindeki Berze ahalisinden Ebu Abdullah el-Berzi diye 
birisi vard1. Salih bir ki§i olup pazartesi ve per§embe giinleri oruc; tu
tardl. Seksen Ya§llla Ula§ml§tl ve tek gozli.i idi. i§te bu zatm hal te·rce
mesinde, Hafiz ibn Asakir 'in Ebu :Si.ileyman ibn Zeyd'e varan isnad1 ile 
rivayetine gore ; 0, bu zata bunun sebebini SOfmU§ da 0 , cevab ver
mekten kac;mml§. Tam bir ay bu soruda 1srar etmi§. 0 , §Oyle anlatmi§: 
Horasan · ahalisinderi iki ki§i, Berze denilen koyde bir cum'a gi.ini.i onun 
yarunda mi.isatir olmu§lar. Oradaki bir vadiyi sormu§lar ve o da vactiyi 
kendilerine gostermi§. Orada buhurdanllklar c;1kar~lar ve buhurdan
hklar ic;inde o kadar \!Ok buhur yakml§lar ki, vadi dumanla dolmu§. ti"fu
ri.ikc;u dualan okuma.ya ba§laffil'§lar. Bu arada her yerden kendilerine 
. dogru yilanla:r gelmeye ba§laffil§. Onlardan hie; birine don up bakmaffil§
lar bile. Sonunda bir kula\! kadar uzunlukta bir y1lan onlara dogru gel
mi§. Altun para misali . gozleri yamyormu§. Onun gelmesine son derece 
sevin:mi.§ler ve: Bir senelik yolculugumuzda bizi kayba ugratmayan Al
lah'a hamdolsun, demi§ler, buhurdanhklan kmp o y1lam tutmU§lar, yi
larun gozlerine bir mil sokup bu mil ile kendi gozlerini siirmelemi§ler. 
Ebu Abdullah el-Berzi anlatmaya §oyle devam ediyor: Benim de gozle
rime si.irme c;ekmelerini istedim, kabul etmediler. Israr edip: Mutlaka 
bunu yapacaksm1z, dedim ve onlan tehdid ettim. Sag gozi.imi.i si.irmele
diler. Si.irme ·gozii.me deger degmez altlmda bulunan yere bir baktlm 
ki ayna gibi oldu. Yeryi.izi.ini.in altmdakilere a.ynada gori.iyormu§ gibi 
bak1yordum. Sora bana : Bizimle biraz .yi.irii, dediler. Onlarla beraber yi.i
rudi.im. Onlar (kendi aralarmda) konu~uyorlardl. Nihayet koyden biraz 

· uzakla§tlgl.Pl zaman beni yakalay1p bagladllar, birisi elini gozi.ime so
kup c;1kard1, sonra tutup attl, yi.iri.iyup gittiler. Ben bagh, yere atllml§ 
vaziyette dururken nihayet bir grup bana ugray1p_ bagiffil <;ozdi.iler. i§te 
goziimi.in ba§ma gelenlerin hikayesi budur. 

ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Htiseyn kanahyla ... Hasan (el-Basri)dan 
rivayetine gore; o, Hz. S.i.ileyman (a.s.) m Hi.idhi.id'iini.in isminin Anber 
oldugunu soylemi'§. Muhammed ibn Ishak der ki: Hz. Siileyman (a.s.) 
oturmakta oldugu meclisine geldigi ·zaman ku§lan ara§tlrmi§. Anlattik
lanna gore her bir s1mf ku§tan her gi.in bir kill} temsilci olarak ona ge
lirmi§. Bir gi.in bakrp orada hazrr bulunan ku§ cinslerinin Hi.idhi.id di
§mda haz.1r bulundugunu gormi.i§ ve: «Hiidhi.id'i.i ni·c;in goremiyorum? 
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(KU§lar i~inde gozfun mii farketmedi) yoksa (gelmeyip) kay1plardan 
nn oldu? » demi§. 

«Muhakkak onu :§iddetli bir azaba . ugratmm.» ayeti hakkmda 
A'me§'in Minhal ibn Amr'dan, onun Said'den, onun da ibn Abbas'tan 
rivayetine gore, onun tiiylerinin yolunmas1 kasdedilmektedir. Yani Hz. 
Silleyman onu tiiylerini yolmakla tehdid etmi§tir. Abdullah ibn ~eddad 
der ki: Tiiylerini yolma ve giine§ altmda b1rakmakla tehdid etmi§tir. 
Selef'ten bir~gu da bu tehdi<lin, tiiylerinin yolunarak karmcalann ye
mesi i~in atlllp t~rkedilmesi oldlugunu soylemi§lerdir. ccVeya keserim.» 
ayetinde ise, onun Oldiiriilmesi kasdedilmektedir. Hz. Silleyman §oyle 
dem~ti: «'Ya bana apa~1k bir biirhan, (apa~1k bir oziir) getirip beyan 
edecektir.» Siifyan ibn Uyeyne ve Abdullah ibn ~eddact derler ki: Hiid
hiid geldiginde ku:§lar ona: Seni geri buakan nedir? ~iiphesiz S.iileyman, 
senin kanm1 (dokme) adagmda bulunmu§tur, dediler. Hiidhiid: Hi~ is
tisnada bulundu mu? diye sordu, onlar: Evet, <<'Ya bana apa~1k bir bur
han getirecektir, ya da onu §iddetli bir azaba ugratmm veya keserim.» 
dedi, dediler. Hiidhiid: 0 halde kurtuldum, dedi. Miicahid der ki: Hiid
hiid'ii geri brrakan ancak onun annesine olan iyiligidir. (veya Hiidhiid'
iin cezaya ~arptmlmasm1 ancak annesine olan iyiligi engellemi§tir.) 

~l\ ~ -·"~ ~ ~~: ~, ... ~'\~ ~ t(j \r:~,..-;:!.~~"4.:::t.J"'= 
~"~~~, ..... ~ ..,:J~ ... ~u:,... uU..;::v;-,~-::::;;;;;;;;o~ 

'~·{ ... \"'~·~~'";. · :' k; ~:.~ ("~'"'::' lP:' ·• ....... '\""~'' ~~~""·,~·....-:.. 't".T.J'f'~.J . • . ~ .c.UJ~ ~0.1lJ' • ... u~J . ... ' v- ""' ; , ..-,"J- , • 

• J.~l\~ .,~~. ~,r,~,!~~,:}r.:~, ~,._' .·. ·in~ J) • ...., 
~ ..... , ~....._.J.;.JJ V"' v .. '-1_.JJ ~ Y.J-\fc.r-;a.~ .,.JJ~ 
... ).} ""J""""" • ....,., ('/ •• ... ), \,, ...... ,.,®'I . 
~#\; ~; ·~~\j.::>\('-Ju~\' ~~\,.»\ ~~ r't ~ '"".."";J r-: .. ~ .;;,s.- ... . ~.. , ... )J . . ~.JX1-' .. 

~ t:'t\ =-.. --:.\d'; ... J ..... \ ~,,., ~ .... ) ' ..... 
~~lf~y; .J"')j~l':J~\ ~ i.>_,:f ;;\;:J 

22 - Cok :gec;meden o geldi ve dedi ki: Senin bilmedigin 
bir ~?eyi 6grendim ve sana Sebe' den gerc;ek bir haber ger 
tirdim. 

23- Ora halkma hiikmeden, her ~?eyden kendisine 
bolca verilmi~ olan ve biiylik bir talhta sil;hip bir kadJ.n bul
dum. 

24- Onun ve kavminin, Allalh'1 b1ralnp giine~e secde 
. eder olduklar1n1 g,ordiim. ~eytan onlann yaptlklann1 giizel 
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gostermi~ ve onlan dogru yoldan ahkoymu~tur. Bu yiizden 
onlar dogru yolu bulamazlar. 

25 - Goklerde ve yerde :gizli olanlan ortaya koyan, 
gizlediginizi ve a<;akladiginiZl bilen Allah' a secde etmesin- · 
ler diye. 

26 -Allah O'dur ki, O'ndan ba~ka U~h yoktur. Yiice 
Ar~'1n sihibi ancak ve ancak O'dur. 

Allah Teala buyurur ki: Klsa bir sure kaybolan Hiidhiid ~ok ge~
meden geldi ve Hz. Siileyman (a.s.) a dedi ki: «Benin (ve ordunun) bil
medigi, (muttali' olmadigi) bir ~eyi ogrendim ve sana Sebe' (iilkesin) 
den ger\!ek, (dogru) bir haber getirdim.» Sebe'; Himyer olup, Yemen 
krallandlr. 

«Ora halkma hiikmeden bir kadm buldum.» Hasan el-Basrl der ki: 
0, ,sebe' kralir;esi ~erahil Bint Belkis't1r. Katade §Oyle diyor: Aimesi 
cinnlerden bir kadmd1. iki ayagmm arkas1 hayvan tirnag1 gibiydi ve o 
illke ailelerinden birisindendi. ZUheyr ibn Muhammed ise §Oyle diyor: 
0; Reyyan'm oglu Malik'in oglu, ~erahil'in k1z1 Belkis'tlr. Annesi Faria, 
cinnlerct.andir. ibn Ciireyc is.e: 0, zu ~erh'in ( tf- J)) k~ Belkis'tlr. 
Annesi Belteka'd1r demi§tir. Ibn Ebu Hatim der ki: B1ze Ali Ibn Hiiseyn'
in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Siileyman'm 
Bellds'm yanmda §erefli, uhi bin ki§i vard1. Her bir ulu ki§inin emri al
tmda da yiiz bin ki§i. Miicahid'den rivayetle A'me§. §0yle diyor: Sebe' 
krali9esinin emri altmda on iki bin soylu ki§i, bunlardan her birinin erri
ri altmda da yiiz bin sava§91 vard1. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun 
da Katade'den rivayetine gore; o, «Ora halkma hiikmeden bir kadm 
buldum.>~ ayeti hakkmda §oyle diyor: 0, hiikiimdar ailelerinden biri
sindendi. Onunla me§verette bulunan erkeklerin say1s1 ii~ yiiz on iki idi. 
Onlardan her bireri on bin ki§iye hiikmederdi. 0 kadlil Me'rab denilen 
bir yerde idi ki; buras1, :San'a'ya ii~ mil mesafededir. Bu, dogruya en 
yakm olan a91klamad1r .. . ( ~I~ J-" ,;.;5" ~~~ ... ) ? Eh dogrusunu 
Allah bilir. 

<<Her §eyden (gii9lii bir kralm ihtiya9 duyacag1 diinya mallarmdan) 
kendisine bolca verilmi'§ olan ve biiyiik bir tahta sahip bir kadm bul-

. dum ... » Yani oyle bir taht iizerinde oturuyordu ki; bu taht biiyiik, aza
_metli, altunla, 9~itli cevher ve incilerle siislenmi§ti. Ziiheyr ibn Mu
hammed §oyle diyor: Onun tahti yakut ve zebercedle i§lenmi§, iki yam 
altundandl. U2lllnlugu seksen kula~, geni§ligi ise klrk kular;t1. Muham
med ibn isha.k der ki: Onun taht1 yakut, ze,berced ve inci ile siislenmi§ 
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altundand1. Ona sadece kadmlar hizmet ederdi ki; hizmetini yU.klenen 
kadmlarm say1s1 alt1 yuz idi. T'arih bilginleri der ki: Bu taht buyuk, 
muhte§em, yUksek bir ko§kte idi (sarayda idi). Bu saraym doo~ tara
fmda ii\! yuz altml§, bat! tarafmda da aym say1da kemerli penceresi 
vard1. Oyle bir §ekilde in§a olunmU.§tu ki; her gun gune§ bir penceresm
den girer, o pencerenin kar~lSmdaki birinden batar, onlar da sabah ak
§am giine§e secde ederlerdi. Bu sebepledir ki: «Onun ve kavminin, AI· 
lah'l buaklp giine§e secde eder olduklanm gordlim. ~~ytan onlann yap
tlklarml giizel gostermi§ ve onlan dogru yoldan, (hak yoldan) allkoy
mlll§tur. Bu yuzden onlar dogru yolu bulf.unazlar.» demi§tir. 

<<Allah'a secde etmesinler diye .. . » klsm1 soyle a<;Iklanabilir: <<~ey

tan onlarm yapt1klarm1 guzel gostermi§ ve onlan dogru yoldan allkoy
mu§tur. Bu yiizden onlar dogru yolu bulamazlar. (Ger<;ek yolu bilemez,.. 
ler; ki ger<;ek yol, secdeyi Allah'm yaratml§ oldugu y1ld1zlar ve ba§ka
lan yerine, yegane Allah' a tahsis etmektir.) » Nitekim Allah Teala ba§
ka· bir ayet-~ kerime'de §Oyle buyurur: <<Gece ve giinduz, gune§ ve ay Al
lah'm ayetlerindendir. Giine§e ve aya secde etmeyin. Eger O'na ibadet 
etmek isteyen kimselerseniz, onlan yaratmi§ olan Allah'a secde etsin.>> 
(Fussilet, 37). ( ... ) 

«Goklerde ve yerde gizli olanlan ortaya koyan ... » ibn Abbas'tan ri
vayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: Gokte ve yerde gizli olan her §eYi hi
len Allah'a secde etmesinler diye. ikrime, Mucahid, Said · ibn Giibeyr, 
Katade ve bin;:ok1an da bu a<;1klamay1 yapmu,?tlr. Said ibn Miiseyyeb, 
ayetteki ( ~~1 ) kelimesini, su ile a~Iklarm§lardlr. Abdurranman ibn 
Zeyd, ibn Eslem de §Oyle diyor: Goklerin ve yerin gizlilikleri; oralarda 
yaratllan riZ1klard1r. Gokten olam yagmur, yerden olam ise bitkilerdir. 

ibn Abbas ve ba§kalarmca zikredildigine gore, bu sozlerin, Allah'm 
yeryiiziiniin i<;:lerinde ve altmda akan sulan gorme ozelligi bah§etmi§ 
oldugu Hiidhiid'un sozlerinden olmas1 son derece uygundur. 

«Gizlediginizi ve a<;IkladigmiZl bilen All!:!-h'a secde etmesinler di
ye ... » 0 Allah ki; kullann gizlemi§ oldu:gu veya alenen yapffil§ oldugu 
i§lerle sozleri en iyi bilendir. Bu, Allah T'eala'nm §U kavli gibidir: «Ara
mzdan birisi ister sozii gizlesin, ister a<;:1ga vursun, ister geceye biiriinerek 
gizlensin, ister gundiiziin ortaya <;Iksm; hi<; fark yoktur.» (Ra'd, 10). 

«Allah O'dur ki, O'ndan ba§ka ilah yoktur. Yiice Ar§'m sahibi an
cak ve ancak O'dur.» 0, Allah ismiyle kendisine dua edilip <;af;nland1r. 
0, kendisinden ba§ka ilah olmayandlr. 0, yiice AI'§'m sahibidir. Yara· 
tlklar i<;:inde ondan daha biiyiigii yoktur. 

Hiidhiid; hayra, yegane Allah'a .Jbadete ve O'na secde etmeye <;a
g-Irdigl ic;in, onun oldiiriilmesi yasaklanmi§tlr. Nitekim imam Ahmed, 
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Ebu Davud ve ibn Mace'nin Ebu Hiireyre (r.a.)den rivayetlerine gore; 
o, §Oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) §U do.rt hayvamn oldiirUlmesini 
yasaklad1 : Karmca, bal ans1, Hiidhiid ve arkas1 ye§il karm beyaz bir 
ku§ (1) Bu haberin isnad1 sahihtir. 

27 - Suleyman da dedi ki: Bakalrm, dogru mu soyle
din, yoksa yalanc1lardan m1 oldun? 

28 - Su y ,az1m1 gotur, kendilerine brrak. Sonra bir 
yana c;ekil, bak; neye donecekler. 

29 - Dedi ki: Ey ileri gelenler, g~~c;ekten bana vok ~e
refli bir mektup b1rakildL 

30- Ger<;ekten o Suleyman'dand1r ve gerc;ekten o, 
Rahman ve Rahim olan Allah'1n adlylaJd1r. 

31 - Bana kar~1 ba~kald1rmay1n ve musliim·an olara:k 
gelin , diye yaz1hdlr. 

Allah Teala burada Hiidhiid'iin, Sebe' halkl ile krali~elerinden ha
ber verdigi zamanda Hz. Siileyman'm Hudhiid'e olan sozlerini haber ve
riyor: «Silleyman da dedi ki: Bakallm, (verdigm bu habere) dogru mu 
soyledin, yoksa (benim tehdidimden kurtulmak i~in) yalancllardan ffil 
oldun? ~u yazlllll gotiir, kendilerine b1rak. Sonra bir yana ~ekil, bak; 
neye donecekler. » Hz .. Siileyman (a.s.), Belkis ve kavmi.ne bir mektup 
yaz1p bunu Hiidhiid'e verdi. Hiidhiid'iin, bu mektubu ku§larm adeti 
iiz:ere kanadmda ta§1d1g1 da, gagasmda ta§1d1g1 da soylenmi§tir. Onla
nn iilkesine gidip Belkis'm saraymda Belkis'm yalruz kald1g1 halvet ye
rine geldi. Belkis'm 6niinde orac1ktaki bir oyuktan mektubu ona att1, 
sonra edeble bir kenara ~ekildi. Belkis gordiigii durumdan hayrete dii
§Up iirktu. Sonra mektuba yonelip onu ald1, miihiiriinii a~1p okudu. On
da §Oyle yazillydi : Ger~ekten o, Siil~yman'dand1r ve ger~ekten o, Rah-

(.1 ) 'Bu ku§, k ii<;ilk ku§lan avla)'lp yiyen, onlarla beslenen bir ku§tur. (Arap!;a yayma 
hazirlayanlar) . 
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man ve Rahim olan Allah'm ad1yladu. <<Bana kar§I ba§kaldlrmaym ve 
miislfunan olarak gelin. >> Bunun uzerine Belkis emirlerini, vezirlerini, 
devletin ve Ulkesinin buyuklerini toplay1p onlara: «EY ileri gelenler, ger
~;ekten bana ~;ok §erefli bir mektup birakildl.» dedi. Belkis'm ~ok §erefli 
bir mektubu zikretmesi, onun gormti§. oldugu garib duruma i§aret etme:. 
sidir. Bu mektubu kendisine bir ku§ getirmi§, mektubu kendisine atrm§, 
sonra da edeble geri donmti§tti. Bu; krallardan hi~; birinin gti~ yetirebi
lecegi, ula§abilecegi bir §ey degildi. Sonra mektubu onlara okudu. Mek
tupta: Ger~ekten o: Silleyman'dandir ve ger~ekten o, Rahman ve Rahim 
olan Allah'm ad1yladlr. «Bana kar§I ba§kaldirmaym ve miisltiman olarak 
gelin.» diye yaZillydl. BOylece onlar mektubun, Allah'm peygamberi Sti
leyman'dan oldugunu, ona gii~ yetiremeyeceklerini anlad1lar. Mektup son 
derece belig, veciz ve fasih idi. En kiSa ve en gtizel ifadeyle manay1 ifade 
edivermi§ti. Alimler der ki: Hz. Stileyman (a.s.)dan once hi~; kirnse «Rah
man ve Rahim olan Allah1m ad1yla» yazmarm§tir. ibn E:bu Hatim, tefsi
rinde bu konuda bir de hadis rivayet eder ve der ki: Bize babarmn ... ibn 
Btireyde'den, onun da babasmdan rivayetinde §Oyle anlatm~: Allah Ra
sulu (s.a.) ile beraber ytiriiyordum. Davud'un oglu Stileyman'dan sonra, 
benden once hi~ bir peygambere indirilrnemi§ bir ayeti biliyorum, buyur
du. Ben: Ey Allah'm el~isi, hangi ayet? diye sordum; mescidden ~lk
mazdan once onu sana ogretecegim, buyurdu. Kap1ya ula:§IP iki ayagrn
dan birini di§an atmi§tl ki ben, unuttu diye dti§iindfun. Sonra bana 
dondii ve: «Ger~ekten o, SU1eyman'dand1r ve ger~ekten o, Rruhinil.n ve 
Rahim olan Allah'm ad1ylad1r.>> buyurdu. Bu, garib bir hadis olup za
ten isnadl da zay1ft1r. Meymun ibn Mihran der ki: Allah Raslllti (s.a.) 
bu ayet nazil oluncaya kadar: «Senin adlnla ey Allah'1m.>> diye yazard1. 
Bu ayetin ntizllltinden sonra ise : «Rahman ve Rahim olan Allah'm adJ.y
la.>> diye yazmi§tlr. 

Katade «Bana kar§l ba§kaldumaym ve mtislfunan olarak gelin.» 
ayetini §6yle anllyor: Bana kar§I btiytikltik taslamaym ve bana miislti
man olarak gelin. Abdurrahmfm ibn Zeyd ibn Eslem de buray1 §Oyle 
anllyor: Bana kar§I durmaym ve bana · kar§I btiytiklenmeyin. 

«Ve bana miisliiman olarak gelin.» ayetindeki ( W:..L. ) kelime
sini ibn Abbas muvahhidler olarak, bir b~kas1 ihlas sahipleri olarak, 
Stifyan ibn Uyeyne de itaat ediciler olarak a~Iklarm§tir. 
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32- Dedi ki: Ey ileri gelenler, vereceg1:m emir hak
klnda bana gorii~iiniizii soyleyin. Siz benim yan1mda bu
lunmadlk<;a bir i~ hakk1nda kesin bir hiikiim veremem. 

33- Dediler ki: Biz, gii<;lii kimseler ve zorlu sav~ 
adamlany1z. Emirse senindir, sen emretmene bak. 

34- Dedi ki: Dogrusu hiikumdarlar, bir ~ehre girdik
leri zaman, oras1n1 peri~an ederler. Halk1ndan i?erefli 
olanlann1 a.i?ag1hk yaparlar ve i1?te boyle davran1rlar. 

35 - Ben, onlara bir hediyye gondereyim de el<;ilerin 
ne ile doneceklerine bakay1m. 

Krali~e onlara Hz. ·suleyman'm mektubunu okudugunda verecegi 
emir ve b~ma gelenler hakkmda onlarla isti§are etmi§ ve §Oyle d.emi§
ti: <<Ey ileri gelenler, verecegim emir hakkmda bana gorli§linuzu soyle
yin. Siz benim yammda bulunmad1k~a (ve sizler bir gorii§e i§aret etme
dik~e bir i§ hakkmda elbe.tte ben) kesin bir hukum veremem. » Onlar da 
dediler ki: «Biz, gu~lu kimseler ve zorlu sava§ adamlanyiZ.» Boylece on
lar say1lan, hazll'llklan ve gu~leri ile ona limit verdiler. Bundan sonra 
ise emri ona havale ederek : «Emirse senindir, sen emretmene bak. (El
bette biz geri dcnecek de.giliz. Bizim bu konuda (emir verme hususunda) 
bir guctim'liz yok. ~ayet ona yonelip onunla sav~may1 diliyorsan, biz 
buridan geri duracak degiliz. Bundan sonra emir senindir. Kendi gorii
§iinle emret, biz emrine uyup itaat edecegiz.) » dediler. Hasan el-Basri 
-Allah ona rahmet eylesin- der ki: Onlar i§lerini ,gogusleri titreyip 
sallanan dinsiz bir kadma havale ettiler. Ona bu sozlerini soylediklerin
d.e o kad.m gorii§ itiba.nyla onlarm en akllll olam, Hz. Siileyman'm du
rumunu en iyi bilenleri olmu§tur. 0 biliyordu ki Hz. Siileyman'm ordu
lanyla boy ol~ii§ebilecek durumda degildir ve yine biliyordu ki cinnler, 
insanlar ve k~lar onun buyruguna verilmi'§tir. Hiidhiid'iin mektubu 
getirmesi mes'elesinde ger~ekten garib ve §a§HtlCI bir duruma §Ahid ol
mU§tu. Onlara demi§ti ki: Onun arzusunu geri ~evirip onunla sav~ma
Illl7A:lan ve onun da ordulanyla uzerimize gelip yanmdakilerle bizi yok 
etmesinden, bir ba§kasm1 d.egil de beni ve sizi helak etmesinden, yok 
etmesinden korkanm. Bu sebepledir ki krali~e : «Dogrusu hii
k'limdarlar, bir §ehre girdikleri zaman, oras1ru peri§An ederler.» de- · 
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mi§tir. ibn Abbas buray1 §Oyle anlatlyor: Dogrusu hiikiimdarlar bir {eh
§erefli olanlanm a§agillk yaparlar. Oradakilerden idareciler ve sava~r;:I
lara yonelip onlan ya oldiirmek veya esir etmek suretiyle son derece 
hor ve hakir k1larlar . 

ibn Abbas der ki: Belkis : «Dogrusu hiikiimdarlar, bir §ehre girdik
leri zaman, orasm1 peri§fm ederler. Halkmdan '§erefli olanlanm a§agl
llk yaparlar .n demi§ti. Rab Teala da: «Ve i§te boyle davra~nrlar.n buyur
du. Sonra Belkis sulha, anla§maya, hile ve yapmac1k yoluna doniip: 
«Ben, onlara bir hediyye gondereyim de, elc;ilerin ne ile doneceklerine 
bakayim_,, Ona yara§acak bir hediyye gonderip bundan sonra cevabmm 
ne olacagm1 bekleyeyim. Belki bunu kabul edip bizden geri durur veya 
her sene kendisine gotiirecegimiz bir hanlca baglar. Biz de bunu kabul 
eder, yerine getiririz, o da bizimle sava§I b1raklr, dedi. Katade der ki: 
Allah ona (Belkis'a) rahmet eyleyip ondan hO§nud olsun. Miisliiman 
olmasmda da §irk kO§masmda da ne kadar akilllyrm§. Hediyye'nin, in
sanlar nazannda nas1l bir mevkisi oldugunu bilmi§ti. ibn Abbas ve ba§
kalarmm s6yledigine gore Belkis, kavmine §Oyle demi§: f;layet o (Hz. 
Siileyman) , hediyyeyi kabul ederse; bilin ki o krald1r, onunla sava§m. 
Eger hediyyeyi kabul etmezse, bilin ki o bir peygamberdir, ona tabi 
olun. 

36 - El<;iler Suleyman' a geldiklerinde decti ld: Bana 
mal ile mi yard1m etmek istiyorsunuz? Halbuki Allah'1n 
ba.na verdigi, size verdiginden daJha hray1rhd1r. Belki siz, 
hediyyenizle sevinirsjniz. 

37 - Geri gotlir onlara. Andolsun ki; gli<; yetiremeye
cekleri bir ordu ile gelir onlan oraldan al<;alm1~ ve ku<;uk 
du~mii~ olarak <;1kart1nm. 

Selef'ten ve ba§kalarmdan birc;ok miifessirin anlattlgma gore Bel
kis Hz . .Siileyman'a altun, cevh~r, inci ve ba§ka ~e§itlerden muazzam 
hediyyeler gondermi§ti. Bazllan da : Belkis Hz. Suleyman'a altun bir 
kerpic; gonderdi, demi§lerdir. Sahih olam ise. onun altundan bir kap 
gonderdigidir. Miicahid, Said ibn Ciibeyr ve ba§kalan der ki: Belkis er
kek k1llgmda cariyeler, cariye k1llgmda erkek koleler gonder.mi§ ve: 
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Eger bunlan birbirinden ay1rabilirse o peygamberdir, demi§ti. Anlattlk
lanna gore Hz. Siileyman (a.s.), onlara abdest almalanm emretmi§ de 
cariye eline su dokmeye, erkek kale de avu~lamaya ba§larm~. Hz. Siiley
man onlar1 bununla ayumi§. Cariyenin, elinin iistiinden once i~ini yika
maya ba§lad1g1, erkek kolenin ise bunun tersini ya:ptlg1 da soylenmi§tir. 
Ba§ka- bir a<;lklama §Dyledir: Aksine cariyeler ellerinden dirseklerine 
dogru, erkek koleler de dirseklerinden ellerine dogru y1kamaya ba§la
ml§lardL Biitiin bunlar arasmda herhangi bir tezad yoktur ki en dog
rusunu Allah bilir. Baz1lan §byle anlat1yor: Belkis Hz. Siileyman'a gok
te ve yerde olmayan tatll bir suyla doldurmas1 i~in bir kadeh gonder
mi§ti. Hz. Siileyman atlan kO§turdu da onlar terlediler. Kadehi bun
dan (atlarm terinden) doldurdu. Aynca bir boncuk ve bir ip gonderdi 
ki ipi boncuga gegirecekti. Hz. Siileyman bunu da yaptl. Gonderilenin 
bunlar olup olmad1gm1 Allah bilir. Zaten birgogu israiliyyat'tan alm
rm~tlr. Zahir olan odur ki, Hz. Siileyman (a.s.) onlann getirdiklerine 
hig bir §ekilde bakmaml§, ilgilenmemi§, yiiz ~evirmi§, inkarla onlara: 
«Bana mal ile mi yard1m etmek istiyorsunuz? (Sizi ~irkiniz ve hiikfun
ranllgmiz iizere buakmam igin bana malla ffil dost gibi davramyorsu
nuz?) Halbuki Allah'm bana verdigi, size verdiginden daha hay1rlld1r. 
(Allah'm bana verdigi, size verdiginden daha hay1rlld1r. (Allah'm bana 
vermi§ oldugu hiikiimdarllk, mal ve ordular sizin i~inde oldugunuz du
rumdan daha hay1rlldir.) Belki siz hediyyenizle sevinirsiniz. (Hediyye
lere boyun egen sizlersiniz. Ben ise sizden sadece miisliiman olmamz1 
kabul ederim degilse (karar verecek olan) k1ll~t1r . ) » demi§tir. 

A'me~'in Minhal ibn Amr'dan, onun Said ibn Ciibeyr'den, onun da 
ibn Abbas (r.a .)tan rivayetine gore, Hz. Siileyman §eytfmlara emret
:mi§ de onlar Hz. Siileyman'm altun ve giimii§ten bin k6§kii var gibi 
gostermi§ler. Belkis'm el~ileri bunu goriince: Bu adam bizim hediyye
mizi ne yapsm ki, demi§ler. Bu, krallann elgiler ve kendilerine gelen
ler igin haz1rlanmalannm ve zinetlerini, siislerini 1zhar etmelerinin c8.iz 
olduguna delalet eder. 

<< (Hediyyelerini) geri gotiir onlara. Andolsun ki; sava§maya giig 
yetiremeyecekleri bir ordu ile gelir, onlan oradan (iilkelerinden) al~al
tllml§, kii~iik dii§mii§ olarak <;Ikartmm.)) 

Belkis'm el<;ileri onun gondermi§ oldugu hediyyeleri ve' Hz. Siiley
mamn sozlerini getirip haber verdiklerinde; Belkis ve kavrni itaat et-

. mi§ler, Belkis, ordusu iginde boyun egmi§ olarak Hz. Siileyman'a ta'
zimde bulunmak, islam'da kendisine tabi oldugunu bildirmek iizere 
yola glkrm§tl. Hz. Siileyman, onlarm kendisine gelmekte olduklanm ke
sin olarak anlaymca, buna son derece sevinmi§ti. 
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38 - Dedi ki: Ey ileri gelenler, kendileri bana muslu
man olarak gelmeden once hanginiz onun tahtm1 bana 
getir ebilir? 

39 - Cinnlerden bir ifrit dedi ki: Sen, yerinden kalk
madan,onu sana ~~tiririm, eminim ki buna giicum yeter. 

40 - Nezdinde kitabdan bir bilgi bulunan da dedi 
ki: Goziinii a~ap kapamadan ben, onu sana getiririm. Su
leyman, tahtl yan1na yerle~ivermi~ gorunce dedi ki: Bu, 
Rabb1nnn lutfundand1r. $iikiir mii yoksa kiliiir mu edece
gim diye beni s1namak i<;in'dir. Kim ~iikrederse; ancak 
kendisi i:<;in ~iikretmi~ olur. Kim de kiifrederse; muhakkak 
ki Rabb1m; Gani'dir, Kerim'dir. 

Yezid ibn Ruman'dan rivayetle Muhammed ibn ishak §6yle anlatt
yor: El<;iler Belk1s'a Hz. Siileyman'm cevabm1 getirdiklerinde, o: Allah'a 
yemin olsun ki ben, onun bir kral olmadigmi, bizim ana kar~1 giiciimii- · 
ziin yetmeyecegini k~n al~rak bildim. Onun satveti ve gii.cii kar§Ism
da bizim yapabilecegimiz hi<; bir §ey yak deyip Hz. Siileyman'a: Kavmi
rnin biiyiikleriyle birlikte emrini ve bizi <;ag1rnn§ oldugun dinini gormek 
iizere gelmekteyim, diye haber gondermi§, sonra iizerinde oturmakta 
oldugu ve yakut, zeberced ve inciyle i§lenmi§, altundan olan hiikiim
darhk tahtmm birbiri i<;inde, i<; i<;e yedi evin ortasma konulmasm1, ka
pllarmm kilitlenmesini emretini§. Sonra hiikfundarhgma vekil olarak 
b1rakt1g1 ki§iye: Yamnda bulunan §eyleri ve hiikiimdarhk ta.htlnn iyi 
koru. Allah'm kullarmdan hi<; birisi ona ula§amasm ve ben gelinceye 
kadar onu hi<; kimse gormesin, demi§. Sonra da her birerinin emri al
tmda binlerce ki§i bulunan Yemen krallarmdan on iki bin ulu ki§i ara
smda Hz. Siileyman 'a gitmek iizere yola <;1knu.§. Hz. ,S:i.Ueyman her giin 
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ve gecede onlarm ytirtiyti§lerine dair haber almak tizere bir cinni gon
dermeye ba§lami§. Belkis yakla§tlgi zaman, emri altmdaki cinn ve in
sanlan toplay1p: «EY ileri gelenler, kendileri bana miisltiman olarak 
gelmeden once hanginiz onun tahtlru bana getirebilir? » diye sormu§. 
Katade der ki: Belkis'm gelmekte oldugu haberi Hz. Silleyman'a ula§
tlgmda -ki Belkis'm bir taht1 oldugu ona anlatilml§ ve taht onun ~ok 
ho§una gitrni§ti. Bu taht altundan olup ayaklan inci ve cevherden imi§, 
tizerinde sat ifekten bir ortti varnu§. Bu tahtm tizerinde dokuz kilit bu
lunuyormu§.- Hz. Stileyman onlar mtisltiman olduktan sonra bunu al
mayi kerih gormii§. Allah'm peygamberi biliyormu§ ki; onlar miislti
man olduklarmda, kanlan ile beraber mallan da harem olacaktlr. Bu
nun tizerine« Ey ileri gelenler, kendileri bana mtisltiman olarak gelmez
den once hanginiz onun tahtlmbana getirebilir?» demi§. Ata el-Hora- . 
sani, Stiddi ve Ztiheyr ibn Muhammed de «Onlar bana miisltiman ola
rak gelmezden once ... » ayeti hakkmda onlarm miisliiman olmalanyla 
mallanmn haram olacag1 a<;1klamasm1 getirmi§lerdir. Mticahid, «Cinn- . 
lerden bir ifrit dedi ki. .. » ayetindeki ifriti; gti~lii kuvvetli bir cinn ile 
tefsir eder. ~uayb el-Ctibbai bu. cinninin admm ( IJj§' ) · (?) oldu
gunu sayler. Yezid ibn Ruman'dan rivayetle Muhammed ibn ishak ile 
Vehb ibn Mtinebbih de bC.yle saylemi§tir. Ebu Salih onun, dag gibi (iri) 
oldugunu sayler. 

ibn Abbas, «Sen, yerinden kalkmadan onu sana getiririm.» ayetini: 
Sen, meclisinden kalkmazdan once, §eklinde a<;Iklar. Mticahid ise: Sen, 
oturdugun yerden kalkmazdan once, a91klaniasm1 getirir. Stiddi ve bir 
ba<§kas1 ise .§6yle diyor : Hz. Stileyman insanlar i~in gtiniin ba§langicm
dan giine§in zevaline kadar htikiim, hasimla§malar ve yemek i<;in otu
rurdu. 

ibn Abbas, «Eminim ki buna giictim yeter.n ayetini §byle a<;Ikhyor: 
Ben onu ytiklenecek kadar gti<;lii, ondaki cevherleri koruyacak emin bi
risiyim. 

Hz. Stileyman (a.s.): Ben bundan da acele olmasm1 istiyorum, de
m~ti. Buradan anla§Ihyor ki Allah'm peygamberi- Hz. Stileyman bu. 
tahtm yanmda haz1r edilmesiyle Allah 'm kendisine bah§etmi§ oldgu 
hiikiimdarllgm, kendisinden once kimseye verilmemi§, kendisinden 
sonra hi~ kimseye mtiyesser olmayacak, buyruguna verilmi§ ordunun 
biiyiikliigtinti 1zhar etmek, Belkis ve kavmine kar§I peygamberligine bir 
delil edinmek istemi§ti. Zira onlar kendisinin yanma gelmezden once 
tilkesinden taht1m oldugu §ekilde getirmek harikulade btiytik bir §ey
dir. Aynca Belkis bu tahtl kilitler, muhaflzlarla emniyet altma alnu§tl. 
Hz. Stileyman: Bundan daha da ~abuk olmasm1 istiyorum, dediginde 
<(Nezdinde kitabdan bir ilim bulunan biri de dedi ki. .. » ibn Abbas bu 
kimsenin, Hz. ·Stileyman'm katibi Asaf oldgunu sayler. Muhammed ibn 
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ishak'm Yezid ibn Rumfm'dan rivayetine gore; bu, Asaf ibn Berhiya'
dlr. Stddik birisi olup ism-i A'zam't bilirmi§. Katade der ki: Mii'min 
bir insan olup, ad1 Asaf idi. Ebu Salih, Dahhak ve Katade de onun in
sanlardan oldugunu soylerken, Katade aynca onun israilogullanndan 
oldugu fazlahgm1 getirir. Miicahid, onun isminin Ustl1m oldugunu say
ler. Kendisinden gelen rivayetlerden birinde Katade, onun admm, Be
liha oldugunu soylemi'§tir. Ziiheyr ibn Muhammed ise onun, Ziinnur 
admda Endiiliislii biri oldugunu soyliiyor. Abdullah ibn Lehia, onun Hl
Zir oldugunu sanmt§tlr. :Ancak bu, gergekten garibdir. 

«Goz.iinii ag1p kapamadan ben, onu sana getiririm. (Goziinii kal
dtr ve giig yetirebildigin kadanyla goziiniin uzanabildigi yere kadar 
bak. Sen goziinii daha kendine gevirmeden tahtl yanmda haz1r bulacak
sm.) » Vehb ibn 'Miinebbih buray1 .§Oyle ag1kllyor : Goziinii ag1p uzak
lara bak. Gozlerin, ula'§abilecegi en uzak yere ula§madan ben onu sana 
getirecegim. Anlattlklarma gore ; o ki'§i Hz. Siileyman'a, istenilen tah
tm bulundugu Yemen tarafma bakmasm1 soylemi'§ , sonra kalk1p abdest 
alarak Allah Teala'ya dua etmi'§. Miicahid, onun duasmda; ey Celal ve 
ikram sahibi (olan Allah) , dedigini nakleder. Ziihri'nin naklettigine 
gore ise : Ey ilahtrmz, ey her '§eyin tek olan ilah1. Senden ba'§ka ilah yok. 
Onun tahtm1 bana getir derni'§, taht hemen oniinde belirivermi.§. 

Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Muhammed ibn ishak, Zii:heyr ibn Mu
hammed ve ba§kalan '§6yle diyor : 0, Allah Teala'ya dua edip Belkis~m 
tahtlm getirmesini istediginde, - ki taht Yemen'de, Hz. S.iileyman ise 
Beyt-i Makdis'te · idiler- taht kaybolup yere batmt§, sonra Hz. Siiley
man (a.s .)m oniinde ortaya gtktvermi.§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem der ki : Hz. Siileyman nas1l ta'§md1gm1 anlayamadan Belkis'm tah
tmm ta'§mt:p online getiriliverdigini gormii§tiir. Tahtl getiren deniz. kul
larmdana birisiydi. Hz. Siileyman ve gevresindeki ileri gelenler bunu mii
§ahade edip taht1 Hz. 'Siileyman'm yanma konulmU.§ gordiiklerinde, Hz. 
Siileyman §Oyle demi'§: «Bu, Rabbtmm lutfundan (bana olan nimetle
rin) dendir. ~iikiir mii yoksa kiifiir mii edecegim diye beni smamak, 
(denemek) igindir. Kim '§iikrederse; ancak kendisi igin '§iikretmi'§ olur.» 
Bu, Allah Teala 'mn '§U ayetleri gibidir: «Kim salih amel i'§lerse kendi 
lehinedir. Kim de kotiiliik yaparsa aleyhinedir. » (Fussilet, 46), «Kim de 
salih amel i§lerse kendisi igin rahat bir yer haz.Irlaml§ olur.» (Rum, 44). 

«Kim de kiifrederse; muhakkak ki Rabbrm; (kullarmdan ve onla
nn ibactetlerinden miistagnidir) Gani'dir, (hig kimse O'na tapmmasa 
bile zatma) Kerim'dir. (O'nun azameti hig kimseye muhtag degildir) .ll 
Bu, Musa'nm s6ylemi.§ oldugu '§U sozler gibidir: «S1z ve yeryiiziinde bu
lunanlarm hepsi nankorliik etseniz muhakkak ki Allah, hepinizden 
miistagru ve hamde laytk olandlr. » (ibrahim, 8). Miislim'in Sahih.'in-
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deki bir 'hadiste belirtildigine gore Allah Teala §6yle buyurur: Ey kul
lanm,- ilkleriniz, sonunculanmz, insanlanmz ve cinnleriniz sizden en 
mti.ttaki ki§inin kalbi ti.zere olsalar bu, benim hti.kti.mranllg1mda hie; bir 
fazlallk meydana getirmez. Ey kullanm; ilkleriniz, sonunculanmz, in
san ve cinnleriniz sizden en gti.nahkar k~inin kalbi ti.zere olsalar bu, 
benim mti.lkti.mden hie; bir .§ey eksiltmez. Ey kullanm; ~te sizin i§leri
nizi sizin i~in saymaktayrm, sonra onlan size tam olarak verecegim. 
Kim hay1r bulursa; Allah'a hamdetsin, kim de bundan ba§kasml bulur
sa; ancak kendisini ay1plasm. 

41 - Dedi ki: Onun tahtln1 degi~iklige ugrat1n, bir ba
kahm hidayeti bulabilecek mi, yoksa bulamayanl:ardan m1 
olacak? 

42 - Boylece geldiginde: Senin tahtln boyle miydi? de
nildi. 0 da: Sanki bu, odur. On!dan once de 1bize bilgi veril
mi~ti ve biz musluman olmu~tuk, dedi. 

43 - Onun Allah'1 b1ralup ta tapmayadevam ettigi ~ey, 
kendisine mani olmu~tu. Ve gen;ekten o, kufreden bir ka
vimdendi. 

44 - Ona: Ko17ke gir, dendi. Onu gorunce; derin bir su 
sand1 ve iki ayag1ru a<;tl. <Suleyman'da:J Dogrusu ·bu, cam
dan yapllm1~ duzeltilmi~ mucella bir aJ<;lkhktlr, dedi. 0: 
Rabbrm, ~uphesiz ben kendime zulmetmi~tim. Suleyman'la 
beraber alemlerin Rabb1 olan Allah'a teslim ol'dum, dedi. 

Hz. Sti.leyman, Belkis gelmezden once onun tahtl getirildiginde; 
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Belkis'm tahtlm tamy1p tamyamayacag1m, onu gordiigu zaman tesbit 
edip edemeyecegini denemek iizere baz1 niteliklerinin degi§tirilmesini 

· emretti. Acaba onun kendi tahtl oldugunu soyleyebilecek mi, yoksa ken
di taht1 olmad1gm1 m1 s5yleyecekti? Hz. Slileyman §6yle demi~ti: «Onun 
tahtm1 degi§iklige ugratm, bir bakallm hidftyeti bulabilecek mi, . yoksa 
bulamayanlardan m1 olacak?» ibn Abbas der ki : Tahttan onun i§leme
leri ve ekleri ~lkanld1. Miidihid der ki : Hz. Slileyman'm emri iizerine 
t~htaki kmruZilar sanya. sanlar klrnnz1ya, ye§iller · k1rnnz1ya ~evrildi ve 
her bir §ey eski durumunda blfakllmay1p degi§tifilcti. ikrime ise ~yle 
diyor: Onda ilaveler ve eksiltmeler yaptllar. Kata.de -ise §U a\!1klamay1 
getirir: Alti listli, onii. arkas1 yap1ld1. Onda ilaveler ve eksiltmeler yap
tllar. 

«Boylece (Melike) geldiginde : Senin tahtm boyle miydi? denildi.» 
Tahtl ona degi§tirilmi§ ve tanmmayacak hale getirilmi§, ilaveler ve ek
siltmeler yaplimi§ haliyle arzolundu. KMm ger~ekten sebat, akll ve 
zeka sa.hibiydi. Her ne kadar degi§tirilmi§ ve tanmmayacak hale geti
rilmi§se bile tahtmda gordligu izler ve niteliklerden dolay1 aradaki me
safenin uzakllgm1 da goz online alarak o veya bir brujkasi olduguna 
dair kesin bir §ey soylemeyip: «Sanki bu, odur. (Ona benziyor ve ona 
yaklnd1r.)·» dedi. Bu, ger\!ekten onun zeka ve aklmm iistiinlugiine dela
let eder. 

Miicahid'in sbyledigine gore; «Ondan once de bize bilgi verilmi§ti 
ve biz miisliiman olmu§tuk.» sozii, Hz. Siileyman'a afttir. «Onun Allah'! 
b1raklp ta tapmaya devam ettigi §ey, kendisine mani olmu§tu ve ger
~ekten o, klifreden bir kavimdendi.n sozii de Hz. 1Siileyman'm sbziiniin 
devam1dlr. Bu a~lklamay1 Mlicahid ve Said ibn Ciibeyr -Allah ikisine 
rahmet eylesin- ya!Jmi§lardir. Hz. Slileyman: «Ondan once de bize bil
gi verilmi§ti ve biz mlislliman olmu§tuk. » demi§ti. Halbuki Melike'nin 
«Allah'! b1rak1p ta tapmaya devam ettigi §ey, kendisine (yegane Allah'a 
ibactet etmesine) mani olmU§tU. Ve ger\!ekten 0, kiifreden bir kavim
dendi.» Bu a~lklama Mlicahid, Said ve Hasan'mdlr. ibn Cerir de bOyle . 
sbylemi§tir. Sonra ibn Cerir buramn §U anlama gelebilecegini de ilave 
eder: Hz. Slileyman - veya Allah Teala- onu Allah'tan bir ba§kasma 
ibadetten men 'etmi§ti. Zira o, ger~ekten klifreden bir kavimdendi. tie
ride gelecegi iizere krali~enin, ko§ke girmesinden s-onra miisliiman ol
dugunu 1zhar etmi§ olmas1, Miicahid'in yukandaki a~1klamasm1 te'yid 
etmektedir. 

«Ona: Ko§ke gir, dendi. Onu gorunce; derin bir su sand1 ve iki aya
~m ~tl.» Hz. Slileyman (a.s.)'m emri iizerine §eytanlar, ona camdan 
biiyiik bir ko§k in§a ettiler. Hz Slileyman ko§kiin altmdan su akltt1. Bu 
durumu bilmeyen onu su samrd1. Halbuki cam, su ile yiiriiyenin arasm
da bir engel te§kil etmekteydi. Hz. Siileyman'm bu kO§kii edinmesinin 
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sebebinde ihtilaf edilmi§tir. Anlatlld1gma gore Hz. Sti.leyman, kendisi.
ne giizelligi anlatllan Belkis ile evlenmeye niyetlenmi§ti. Fakat anlat
tlklanna gore, onun baldnmda uzun k1llar varrm§ ve ayaklarmm ar
kasl da hayvan arkas1 gibiymi§. i§te Hz. Siileyman bundan hO§lanma
ml§ da, bu anlatllanlarm dogrulugunu anlamak ic;in bu kc§kii edinmi§. 
Bu ac;1klama Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve bir ba§kasma aittir. 
Belkis k6§ke girip te bald1rlanm ac;mca, Hz. Siileyman onun ayaklan
nm insan ayagmm en giizeli oldugunu gormii§. Fakat ayaklan iizerin
de k1llar oldugunu da gcrmii§. Zira o bir kralic;e oldugundan kocas1 yok
m~. Hz. Eiileymfm, ondaki bu klllann giderilmesini istemi§. Belkis'a: 
Ustura kullanabilir misin? denildiginde o; hay1r, bunu yapamam de
mi§. Zaten Hz. Siileyman da bundan ho§lanmarm§ da cinnlere : Bu kil
lan gidermek iizere usturadan ba§ka bir §ey yapmz, diye emretmi§. On
lar da kendisine kll doken bir ilac; yapml§lar. B5ylece kll dokiicii ilac; 
edinenlerin ilki, o olmu§. Bu a\!Iklama ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Mu
hammed ibn Ka'b el Kurazi, Siiddi, ibn Ciireyc ve ba§kalarma aittir. 

Yezid ibn Ruman'dan riva.yetle Muhammed ibn ishak §Oyle anla
tiyor: Sonra Hz. Siileyman Belkis'a onun hiikiimdarllgmdan daha gii~
lii, saltanatmdan daha biiyiik bir saltanat ve hiikiimdarllk gostermek 
iizere : Kt§ke gir, demi§. Belkis ko§kii goriince, onu su samp baldnlanm 
ac;rmo?. Suya girmekte oldugundan §iiphe dahi etmemi§. Ona: Muhak .. 
kak ki hu camdan cilalanmi§ bir k6§ktiir, denilmi§. Hz. Siileyman, hu
zurunda durdugunda onu Allah'a ibadete c;agmp Allah'1 b1rak1p ta gii 
ne§e tapnmasmdan dolay1 azarlarm§. Hasan el-Basri der ki: 0 kafir ka
dm ko§kii gordiigiinde, Allah'a yemin olsun ki kendi hiikiim:ia~hgm
dan daha ulu bir hiikiimrt9.rllk kar§Ismda oldugunu anlarm§. 

Muhammed ibn ishak'm ilim erbabmdan birisinden, onun da Vehb 
ibn Miinebbih'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor : Hz. Siileyman, 
ko§k yap1lmasm1 emretti. ~eytanlar Hz. Siileyman ic;in ko§kii camdan 
in§a ettiler. Bembeyaz su gibiydi. Sonra altma su salmd1, daha sonra 
da ko§kiin ic;ine Hz. Eiileyman'm tahtl konuldu ve Hz. Siileyman onun 
iizerine oturdu. Ku§lar, cinler ve insanlar etrafmda saf tuttular. Son
ra Hz. Siileym9.n Belkis'a onun hiikiimdarhgmdan daha giic;lii bir hii
kiimdarllk, onun saltanatmdan daha ulu bir saltanat gostermek iizere: 
Ko§ke gir, diye emretti. Salonu goriince onu derin bir su sand1. Suya 
girmekte oldugundan §Uphe dahi etmemi~ti. Ona: <<Dogrusu bu, cam
dan yap1lm1§ diizeltilmi§ miicella bir a;akhktlr.» denildi. Huzurunda 
durdugu zaman Hz. Siileyman onu Allah'a ibactete c;agmp Allah'tan 
gayn giine§e tapmmasmdan dolay1 onu azarlad1. Belkis dinsizlerin soy
leyebilecegi bir soz soyledi de, onun soylediginin biiyiikliigiinden (soy-

Tefsir, C : XI ; F . 386 
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leciigi sozii ~ok biiylik gorerek) secde etti. Onunla beraber insanlar da 
secde ettiler. Hz. Siileyman'm yaptlgm1 gordiigu s1rada Belkis 'm elin
de olanlar (toplaml§ oldugu etegi) dii§tii . Hz. Siileymfm ba§lm secde
den kald1rd1gmda: Yaz.Iklar olsun sana, ne soyledin, dedi. Belkis'a soy
ledigi unutturulmU§tu da : ((Rabb1m, §iiphesiz ben kendime zulmetmi§
tim. Si.ileyman'la beraber alemlerin Rabbi alan Allah'a teslim oldum. » 
dedi ve miisliiman oldu. Bundan sonra islam'1 giizel oldu. 

Bu konuda imam Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe, ibn Abbas'tan garib 
bir haber nakleder ki oriun Hiiseyn ibn Ali kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetinde o, §6yle anlatrm§: Hz. Siileyman (a.s.) tahtmda oturur, gev
resine sandalyeler konulup bunlarm iizerine cnce insanlar, sonra cin
ler, sonra §eytanlar otururdu. Daha sonra riizgar gelir onlan yi.ikseltir, 
sonra da ku§lar onlan golgelerdi. Daha sonra bir binitlinin bir ayda gi
dip gelebilecegi kadar giderlerdi. Hz. Siileymfm, bu yolculuklarmdan bi
rinde bir giin ku§lan ara~tmp Hiidhiid'ii gi:i remedi de: «Hiidhiid'ii nigin 
goremiyorum? Yoksa kay1~lardan m1 oldu? Ya bana apag1k bir biirhan 
_getirecektir, ya da onu §iddetli bir azaba ugratmm veya keserim.» 
dedi. Onun Hiidhiid'e azab1, onun tiiylerini yolmas1, sonra da yeryii
zii ha§erat1 ve karmcalara kaq1 · duramayacak bir halde yeryii-

- ziine atmas1yd1. - Ata, burada Said ibn, Ciibeyr'in de ibn Abbas'tan 
Mi.icahid'in hadisi gibi bir hadis zikrettigini sayler- ~ok gegmeden 
Hiidhiid geldi. - Ravi «Bakallm, dogru mu-soyledin, yoksa yalancilar
dan rm oldun? ~u yaz1m1 goti.ir . . . )) k1smma kadar okuju.- Hz. Siiley
man §6yle yazd1: Rahman ve Rahim alan Allah'm ad1yla. Belkis'a: Ba
na kar§I b~kald1rmaym ve 1biish.iman olarak gelin. Hiidhiij mektubu 
Belkis'a b1rakt1gmda, Belkis onun §erefli bir mektup olup Hz. Siiley
man'dan oldugunu anlad1. Onda: Bana kar§I ba§kaldirmaym ve bana 
miisliiman olarak gelin, yaz1h idi. Etrafmdaki ileri gelenler: Biz, gii~ 
kuvvet sahibiyiz dediler. Krali~e : Dogrusu .krallar, bir kasabaya girdik
leri zaman oray1 harab ederler. Ben , ana bir hediyye gonjerecegim, de
di. Hediyye Hz. Siileyman'a geldiginde : Bana mal ile mi yard1m etmek 
istiyorsunuz? Geri gotiir onlara, dedi. (el~ler gerisin geriye yola <;Ikti
lar) ve Hz. Siileyman onlarm g1karm1§ oldugu toza baktl. ~ibn Abbas, 
bize haber verip dedi ki : Hz. Siileyman onlarm <;1kard1klan toza baktl
gi s1rada onunla Sebe' kraligesi ve kraligenin yanmda olanlarla arasm
daki mesafe, bizimle Hire iilkesi arasmdaki mesate kadard1. Ata der ki: 
Mi.icahid, o s1rada Ezd kabilesi igindeydi- i~te Hz. Siileyman onlarm 
<;1kard1klan toza baktlgmda: Kraligenin tahtm1 bana hanginiz getirir? 
diye . sordu. Hz. Siileyman'm toza baktlg1 s1rada kraligenin taht1 ile Sii
leyman arasmdaki mesafe iki ayhk yoldu. «Cinnlerden bir ifrit dedi ki : 
Sen, yerinden kalkmadan onu, sana getiririm.» Emirlerin oturdugu 
gibi Hz. Siileyman'm da insanlarm i§leri ile me§gul olmak iizere otura-
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cag1 hir meclisi var<il, sonra kalktl. ifrit: «Sen, yerinden kalkmadan 
onu sana getiririm.» dedi. Hz. Siileyman: Bundan daha ~;;abuk olmasm1 
istiyorum, dedi. «Nezdinde kitabdan bir bilgi bulunan biri de dedi ki: 
(Ben Rabb1rmn kitabma bakay1m, sonra onu sana) goziinii a~;;1p kapa
madan getiririm.» l-Iz. Siileyman ona baktl, soziinii kesmce Hz. Siiley
man goziinii geri ~evirdi, hemen o anda Belkis'm tahtl Hz. Siileyman'm 
ayag1 altmdan, onun ayaklanm koymu§ oldugu kiirsiiniin altmdan be
liriverdi, sonra tahtma kadar yiikseldi. Hz. Siileyman Belkis'm ta'htlm 
goriince: ((Bu, Rabb1rmn lutfundandir.>> deyip ((Onun tahtm1 degi~ik
lige ugratm.» diye emretti. Belkis gelince ona: Senin tahtm boyle miy
di? denildi de o: Sanki bu. odur, dedi. Ravi anlatmaya §byle devam edi
yor: Belkis Hz. Siileyman 'a geldigi zaman on dan iki §ey istedi. ilk ola
rak Hz. Siileyman'a: Ne gokten ne de yerden olmayan bir su istiyorum, 
dedi. Hz. Siileyman'dan bir §ey istenildigi zaman once insanlara, sonra 
cinnlere, sonra da §eytanlara sorard1. ~eytanlar: Bu kolay bir §ey. At
Ian kO§tur, sonra terlerini al, daha sonra da ondan kaplan doldur, dedi
ler. Hz. Siileyman'm emri iizerine atlar ko§turuldu sonra terleri ahmp 
bununla kaplar dolduruldu. Belkis ikinci olarak, Hz. smeyman'a Al
lah'm rengini sordu. Hz. Siileyman, tahtmdan sH;:ray1p secdeye kapan
dl ve: Rabb1m, benden oyle bir §ey sordu ki Sana anmak dahi kalbim
de biiyiiyor, dedi. Allah Teala.: Geri don, onun i~in Biz sana yeteriz, bu
yurdu. Hz. Siileyman tahtma dondii ve: Ne sermu§tun? dedi. Belkis: 
Sana sudan ba§ka bir §ey sormad1m, dedi. Hz. Siileyman ordularma: 
Ne sormu§tu? dedi de, onlar: Sana sadece suyu sordu, dediler. Hepsi de 
onun ikinci sorusunu unutmu§lardL ~eytanlar Hz. Siileyman'a: Onu 
kendine e§ edinmek istiyorsun. ~ayet onu kendine e§ edinir de ikiniz
den bir ~;;ocuk dogarsa, biz onun kullugundan aynlamay1z, dediler. Hz. 
Siileyman'a i~;;inde bahklar alan cilalanmi§ camdan bir kb§k yaptllar. 
Belkis'a: «K6§ke gir,>> denildi. Onu goriince derin bir su samp baldirlan
m s1vad1. Bir de bakt1lar ki bald1rlan klllldlr. Hz. :Siileyman: Bu ~;;irkin
dir, bunu ne giderir? diye sordu. Onlar: Usturalar giderir? dediler. Hz. 
Siileyman: Ama usturanm izi de 6irkindir, dedi. Bunun iizerine §eytan
lar, kll dokiicii bir ila~;; yapt1lar. i§te kendisine kll dokiicii ila~;; yapilan
iann ilki odur. Ebu Bekr ibn ~eybe, bunun bir hadis oldugunu zannet
medigini soyler. Ben de derim ki: Hadis olmad1g1 kanaatma ilaveten 
bu, hem miinker ve hem de ger~;;ekten garibdir. Herhalde Ata ibn Said'
in ibn Abbas'a atfettigi vehimlerinden olsa gerektir. En dogrusunu Al
lah bilir. Bu gibi ifacteler hakkmda dogru alan; bunlarm, kitab ehlinin 
sayfalarmda mevcU.d bulunanlardan almrm§ olmaland1r. Nitekim Ka'b 
ve Vehb'in, israilogullan haberlerinden bu iimmete naklettikleri ara
smda bbyleleri vard1r ki; bunlar meydana gelmi§ veya gelmemi§ §eY
lerdEm tahrife, tebdile ve neshe ugrami§ §a§Ilacak garib haberlerdir. Al-
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lah Teall da....lw. a~Ik se~ik, dal:].a faydah ve daha belig olam ile bunlar
dan bizi miistagni kilmi§tlr . Hamd ve minnet Allah'd1r. 

Ayette ge~en ( c.,rall ) kelimesi. arap dilinde ki:i~k anlammadlr 
ve her bir yti.ksek binaya ad olarak verilir. Nitekim Allah Teala Fira
vun'un -Allah ana la'net eylesin- veziri Haman'a §Oyle dedigini ha
ber verir : ccBana bir kule ya9. Belki onunla yol bulurum. Gcklerin yol
larma, Musa'nm tannsm1 gorti.rti.m.n (Gafir , 35..:37) . Aynca sarh; Ye
men'de yti.ksek yap1lm~ bir ko§ktti.r. ( .)r11 ) kelimesi ise ; dti.zlenip 
cilalanrm§. saglam in§a edilmi§, anlammad1r. ( .. . ) Bu kckten gelen 
marid kelimesi Dumetti.'l-Cendel'de bir kalenin ad1d1r. 

Netice olarak soylemek gerekirse; Hz. Sti.leyman, bu krali~eye sal
tanatmm ve gti.cti.nti.n bti.yti.ldti.gti.nti. gostermek ti.zere camdan muazzam 
bir ko§k edinmi§tir. Krali~e Allah Teala'nm Hz. Sti.leyman'a verdiklerini 
ve i~inde bulundugu durumun yti.celigini gorti.p durumunu a~Ik~a kav
radigtnda Allah'm emrine boyun egmi§, Hz. Sti.leymfm'm §erefli bir 
peygamber, biiyiik bir hti.kiimdar oldugunu anlami§, bunun iizerine Al
lah'a teslim olmu§ ve : ccRabbim, (ge~mi§ kti.ftir, §irk ve kavmimle be
raber Allah'tan gayn giine§e tapmmamdan dolayi) §ti.phesiz ben ken
dime zulmetmi§im. (Tek ve ortag1 olmayan, her §eyi yarat1p takdir bu
yuran Allah'a ibactetimde Sti.leyman'm dinine uyarak) Sti.leyman'la be
raber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.>> demi§tir. 

45 - Andolsun ki Semud'a da karde~leri Salih'i; Allah'a 
ibadet edin, diye gonderdik. Hemen birbiriyle c;eki~en iki 
grup oluverdiler. 

46 .- Salih dedi ki: Ey kavmim, ni:c;in iyilikten once c;ar
c;abuk kotuluk istiyorsunuz? Merhamet olunman1z i<;in 
Allah'tan magfiret dileseniz olmaz m1? 

47 - Dediler ki: Senin ve beraberindekilerin yuzunden 
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ugursuzluga ugrad1k. 0 da: Ugursuzlugunuz Allah 1kat1n
dand1r. Belki siz, imtihana c;ekilen bir kavimsiniz, .dedi. 

Semud Kavmi ve Salih Peygamber 

Allah Teala Hz. Salih (a .s.)i, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete 
c;ag1rmasl ic;in Semud kavmine gi:indermi§ti. Burada Semud kavminin, 
~eygamberleri Salih (a.s.) ile olan durumlanm haber verir ve: «Hemen 
birbiriyle c;eki§en iki grup oluverdiler.>> buyurur. Mucahid buradaki iki 
gurubun, mu'minler ve kafirler gurubu oldugunu soyler. Nitekim ba§ka 
bir ayet-i kerime'de §i:iyle buyrulur: «Onun kavminden buyiikluk tasla
yan ileri gelenleri .kendilerine her gortilenlere; i<;lerinden iman eden
lere; siz; SaJih'in ger;:ekten Rabbi tarafmdan gonderilmi§ olduguna 
inamyor musunuz? dediler. Onlar da dediler ki: Dogrusu biz, onunla 
gi:inderilene inamyoruz. Buyiikluk taslayanlar dediler ki: Biz, dogrusu 
sizin iman ettiginizi inkar edenleriz.» (A'rat, 75-76). 

«Salih dedi ki : Ey kavmim, nic;:in iyilikten once c;:arc;abuk kotilluk 
istiyorsunuz? (Nic;in Allah'tan rahmetini istemiyorsunuz da azabmm 
hemen gelmesini istiyorsunuz?))) Bu sebebledir ki Hz. Salih: cMerha
met olunmamz ic;:in Allah'tan magfiret dileseniz olmaz rm?>> demi§tir. 
Onlar da dediler ki : «Senin ve beraberindekilerin yuzunden ugursuz
luga ugrad1k. (Senin ve sana tabi olanlarm yuziinde biz hie; bir hay1r 
gormedik.) '' Zira onlardan birine bir kctiiluk isabet ettigi zaman mut
suzluklan yuzunden onlar : Bu . mutlaka Salih ve ashab1 yiiziindendir, 
derlerdi. Mucahid der ki: Onlan ugursuzluklarmm sebebi olarak gor
diiler. Bu, Allah Teah1'nm Firavun kavminden haber verdigi '§U kavli 
gibidir: «Onlara bir iyilik geldiginde : Bu, bizim i<;indir, dediler. ~!yet 
kendilerine bir ki:ituluk gelirse ; Musa ile beraberindekilere ugursuzluk 
yiiklerlerdi. Dikkat edin, onlann ugursuzlugu ancak Allah katmdandlr, 
fakat c;:ogu bilmezler. )) (A'raf, 131). Ba§ka ayet-i kerime'lerde de Allah 
Teala §i:iyle buyurmaktadu: «lman etmeyenlere bir iyilik gelirse: Bu, 
Allah'tand1r. Bir kotuluk eri§irse de: Bu senin yuzundendir, derler. De 
ki: Hepsi Allah tarafmdandu. )) (Nisa, 78) . Bunlar Allah'm kazas1 ve 
takdiri iledir. Kendilerine elc;ilerin geldigi kasaba ah8.1isinden haber ve
rerek Allah Teala §6yle buyurur: «Dediler ki: Dogrusu sizin yuziiniiz
den ugursuzluga ugrad1k. Vazgec;:mezseniz sizi andolsun ki ta§layaca
glz ve bizden size elim bir azab dokunacaktlr. Onlar da dediler ki: Ugur
suzlugunuz kendinizdendir .n (Ya-Sin, 18-19) . Bunlar (yani Semud kav
mi) da §Dyle demi§lerdi : <<Senin ve beraberindekilerin yiiziinden ugu.r
suzluga ugrad1k.» 0 da §byle demi§ti: «Ugursuzlugunuz Allah katm-
1andlr (ve bu yuzden Allah sizi cezaland1racaktlr.) Belki siz, imtihana 
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«;ekilen bir kavimsi?niz.» Katade der ki : itaat ve ma'siyetle imtihana «;e
kilmektesiniz. Burada imtihana «;ekilme kavliyle kasbedilen, onlarm 
i~inde bulunduklan sap1kllkta kendilerine mtihlet verilme.sidir. 

48 - 0 ~ehirde, yeryiiziinde bozgunculuk yapan ve Is
lah ic;:in ugra~mayan dokuz ki~i vard1. 

49 - Aralannda Allah' a yemin ederek: Gece biz ona ve 
ailesine baskin verelim. Sonra da onun dostuna; ailesinin 
yok edili~inde bulunmadiglffilZl, ~iiphesiz dogru soyledigi
mizi bildirelim, dediler. 

50 - Onlar bir diizen kurdular. Biz de farkettirmeden 
diizenlerini bozduk. 

51 - Diizenlerinin sonunun nice olduguna bir bak. Biz 
onlan ve ka vimlerini toptan yer le bir etti'k. 

52 - i~te zulmetmelerinden dolay1 c;:okmii~, lplSSlZ kal
ffil~ evleri. Muha'kkak ki bunda, bilen bir kavim ic;:in ayet 

vard1r. 

53 - iman edip 'takva sah:tbi olanlan da kurtardlk. 

Allah Teala, Semud kavminin kavimlerini sap1khga, .ktifre, Hz. Sa
lih'i yalanlamaya «;ag1ran Semud kavminin ileri gelen azgmlarmdan 
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ber veriyor. Durumlan onlan sonunda deveyi bogazlamaya gotiir
m~ iir. Bununla beraber bir de, Hz. Salih'i geceleyin ailesi iginde iken 

s1zm baskm vererek oldiirmeye kalki§tllar. Boylece bir baskmla onu 
durecekler ,sonra akrabalarmdan onun dostlanna kendilerinin Hz. 
"!ih 'in durumuyla ilgili hie; bir §ey bilmediklerini, verdikleri haberde 

dogru olduklanm, Hz. Salih'in oliimiine §ahid olmad1klanm soyleyecek-
erdi. Allah Teala buyurur ki : «0 §ehir (Semud)de, yeryiiziinde boz
unculuk yapan ve 1slah ic;in ugra§mayan dokuz ki§i vard1.n Bunlar, 

mud kavminin i§lerine hakim alan kimselerdi. Zira onlar kavimleri 
i inde biiyiikler ve reisler durumundayd1lar. ibn Abbas 'tan rivayetle 
A ·fi; deveyi bogazlayanlann, bunlar oldugunu sayler. Yani devenin 61-

uriilmesi fikri, onlarm gorii§ ve me~veretlerinden sa:ilr olmu§tur. Al
lah onlan c;irkinle§tirip la 'netlesin, ki za!.en oyle olmw~tur. Siiddi'nin 
Ebu Malik'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore, bu dokuz ki§i
nir. isimleri §Oyledir : Da'ma, Daim , Herma, Herim, Dab, Savab, Reyab 
1 ?) , Mista ' ve Kudar ibn Salif. Deveyi bizzat eliyle oldiiren, bunlarm 
l~inden Kudar ibn Salif'tir. Allah Teala §6yle buyuruyor: «Arkada~la
nm t;agirdilar, o da k1l1C1m c;ekerek kesti (bogazladl) ·» (Kamer, 29), 
En azgmlan ileri atlld1gmda ... >> (~ems, 12). Abdiirrezzak der ki : Bize 

Yahya ibn Rabia es-San'ani'nin haber verdigine gore; o, Ata ibn Ebu 
Rebah'm «0 §ehirde, yeryiiziinde bozgunculuk yapan ve 1slah i:;in ug
Ta§mayan dokuz ki§i vardL n ayeti hakkmda §Dyle dedigini i§itmi§: On
ar dirhemleri k1rpar, yani dirhemleri k1rpar ve onlarm bir k1sm1m ahr-

ladl. Onlar (Semud kavmi) araplarm da yaptlg1 gibi all§-veri§lerinde 
dirhemlerin saylSlm esas allrlarmi§. imam Malik'in Yahya ibn Said'
den , onun da Said ibn Miiseyyeb'den rivayetinde §dyle demi§: Altun ve 
gUm.ii§ paray1 kesmek (kenarmdan k1rpmak) yeryiiziinde bozgunculuk-
an~hr. Ebu Davud ve ba§kalannm rivayet ettikleri bir hadiste Allah 

Rasulii (s.a .) ; miisliimanlarm arasmda tedaviil etmekte olan miislii
manlarm bas1h altun ve giimii§ paralarmm, ancak zor durumda kahn
mas! di§mda kmlmasm1 yasaklaml§tlr. Netice olarak bu giinahkar ka
firlerin niteliklerinden biri de , giic; yetirebildikleri her bir yolla yeryii
ziinde bozgunculuk yapmaland1r. Yukandaki imamlarm ve ba§kalarmm 
zikretmi§ olduklan , onlarm bu bozgunculuklan ciimlesindendir. 

«Aralannda Allah'a yemin ederek : Gece biz ona ve ailesine baskm 
verelim dediler.>> Allah 'm peygamberi Hz. Salih (a.s.)i oldiirmek iizere 
aralannda yeminle§ip anla§tllar. Kim ona geceleyin rastlarsa ans1zm 
oldiirecekti. Ama Allah Teala onlarm diizenlerini tersine c;evirip musi
beti onlarm iizerine kilmi§tir. Miicahid der ki : Hz. Salih'in yak edilme
sine dair aralarmda yeminler ederek anla§tllar. Ama Hz. 8alih'e ula
~amadan hem onlar ve hem de kavimleri toptan helak oldu. Katade 
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§byle diyor: Geceleyin Hz. Salih 'i yakalay1p oldlirmek uzere anla§tllar. 
Bize anlat1ld1gma gore onlar , Hz. Salih'i oldlirmek uzere ona dogru 
sur'atle giderlerken, Allah Teala birden onlann uzerine bir kaya gbn
derdi de onlan helak etti. i bn Abbfls 'tan rivayetle Avfi der ki: Bunlar 
deveyi bc?;azlayanlard1r. Onu bogazlad1klan s1raja 1}6yle demi§lerdi : 
Salih ve kavmine (ailesine) geceleyin baskm veri~ onlan oldurelim. 
Sonra Salih 'in dostlarma: Biz bun dan hie; bir 1}eye 1}ahid olmad1k. Bizim 
bu konuda bilgimiz de yoktur, diyelim. Allah Teala da hepsini helak et
mi§tir. 

Muhammed ibn ishak §byle anlat1yor: Bu dokuz ki§i deveyi bogaz
lacilktan sonra: Gelin, Ealih'i de oldurelim . Eger o sad1k birisi ise, §Up
hesiz bizden once davranacaktlr . Eger yalanc1 ise onu da devesine ka
vu§turmw~ oluruz, dediler. Ailesi it;inde onu bir gece baskm1yla oldurmek 
uzere geldiklerinde, melekler onlann ba§lanm ta§ ile pan;alad1lar. Do
nii§leri gecikince arkada§lan Hz. Salih'in evine gelip onlan ba§lan ta~la 
pan;alanml§ olarak buldular ve Hz. Salih'e : Onlan sen oldurdun, diye
rek hucuma yeltenjiler. Hz. Salih 'in a§ireti , online dikilerek silahlanm 
ku§andllar ve onlara: Allah'a yemin ederiz ki onu asla olduremeyecek
stniz. U9 gun i9inde size azabm inecegini soylemi§ti. ~ayet o gerr;:ekten 
dogru ise sizin yapt1gm1z Rabbm1zm lizerine olan ofkesini art1rmaktan 
ba§ka bir i§e yaramaz. Eger yalanc1lardan idiyse bundan sonra siz dile
diginizi yaparsm1z, dediler. 0 gece onlar aynhp gittiler. 

Abdurrahmfm ibn Ebu Hatim der ki : Deveyi bogazlay1p ta Hz. Sa
lih onlara: «Yurdumuzda lit; gun daha kahn. Bu ; yalanlanmayacak bir 
sozdiir.» (Hud, 65) dediginde onlar : Salih U(( gune kajar bizden kurtu
lacagml samyor. Ut; gunden once biz onun ve ailesinin i§ini bitirelim, 
dediler. Oradaki bir vadinin yanmdaki Hicr 'de Hz. Salih'in bir mescidi 
vard1, orada namaz k1lard1. Geceleyin oradaki bir magaraya t;1kt1lar ve: 
Namaz k1lmaya geldigi zaman onu oldururuz, onun i§ini bitirdigimiz 
zaman ailesine doneriz ve onlan n da i§ini bitiririz, dediler. Allah Teala 
tepeden onlarm onlerine bir kaya gbnderdi de, kayanm kendilerini ez
mesinden korkup ko§arak magaraya girdiler onlar magarada iken o 
kaya gelip uzerlerine kapandL Kavimlerinin nerede oldugunu ve ka
vimlerine ne ya:pld1gm1 bilmezlerken Allah Teala onlara orada, diger
lerine ise yerlerindelerken azabm1 gcnderip Hz. Salih ile beraberindeki
leri kurtard1. Sonra ibn Ebu Hatim §U ayetleri okumu§tur : «Onlar bir 
duzen kurdular. Biz de fark et t irmeden duzenlerini bozduk. Dlizenleri
nin sonunun nice olduguna bir bak. Biz onlan ve kavimlerini toptan 
yerle bir ettik. i§te zulmetmelerinden ctoiay1 r;:okmii§ , 1p1ss1z kalml§ ev
leri. Muhakkak ki bunda, bilen bir kavim i<;in ayet vard1r. !man edip 
takva sahibi olanlan da kurtardlk.)) 
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54 - Lut da. Hani kavmine demi!?ti ki: Goz gore gore 
bir hayas1zhk m1 yap1yorsun uz? 

55 - Kad1nlan b1rak1p $ehvetle erkeklere mi yakla!?I
yorsunuz? Hay1r siz, cahil bir kavimsiniz. 

56 - Kavminin cevab1: Lut'un ailesini kasalban1zdan 
<;akann. Cunku onlar, temiz kalmaya <;ah!?an insanlard1r, 
demekten ba!?ka bir !?ey olmad1. 

57 __:_ Bunun uzerine onu ve ailesini kurtard1k. Yaln1z 
kans1n1n gerilde kalanlardan olmas1n1 takdir ettik. · 

58 - Onlann uzerine oyle bir yagmur yagdlrd1k ki, ne 
kotu idi uyanla:plann yagmuru. 

Lut •Ka.vmi 

Allah .Tea.la kulu Hz. Lut (a.s.)dan haber veriyor ki o, kendilerin
den once Ademoglundan hie; kimsenin yapmami§ oldugu bir hayas1zllg1 
yapmalarmdan dolay1 kavmini Allah 'm azab1 ve intikam1 ile uyarnn§tl. 
Onlar kadmlan b1rak1p erkeklere §ehvetle yakla§Iyorlardl. ~uphesiz bu 
biiyiik bir hayas1zllktlr. Erkek erkekle, kadm da kadmla kendini tatmin 
ediyordu. ~oyle demi§ti : <<Goz gore gore (o pis toplant1 yerlerinize gelip 
birbirinizi goriip dururken) bir hayas1zllk m1 yap1yorsunuz? Kadmlan 
b1rak1p §ehvetle erkeklere mi yakla§Iyorsunuz? Hay1r siz, (ne §er'an ne 
de tabii olarak hie; bir §ey bilmeyen) cahil bir kavimsiniZ.» Nitekim o, 
ba§ka bir ayet-i kerime'de haber verildigi iizere §byle demi§ti : ((insan
lar arasmda erkeklere mi yakla§Iyorsunuz? Ve Rabbm1zm sizin ic;in ya-
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rattlg1 e§leri b1rak1yor musunuz? Hay1r, siz azrnl§ bir kavimsiniz.» (~u
ara, 165-166) 0 

ccKavminin cevab1: Lut'un ailesini kasabamzdan ~1karm. <;tinkti 
onlar, temiz kalmaya ~all§an (sizin yapt1gm1z1 kabullenemeyen ve sizin 
yapt1klarm1z1 yapmaktan sakman) insanlard1r, (onlan aramz::lan ~Ika
rm. Zira onlar. tilkenizde size korn§u olmaya lay1k insanlar degillerdir,) 
demekten ba§ka bir §ey olmadL» Ger~ekten buna azmettiler de, Allah 
Teala onlarm koktinti kaz1d1, kafirler i~in de bunun bir benzeri vard1r. 
Allah Teala buyu.rur ki: ccBunun tizerine onu ve ailesini kurtard1k. Yal
mz kansmm geride kalanlardan olmas1m (ve kavmiyle beraber yok olan
lardan k1lmmasm1) takdir ettik.:, Zira onlarm dini ti.zere onlara yar
d1mc1yd1. Onlarm yaptlklan ~irkin i§lerinde, onlardan ho§nud idi. Hz. 
Lut'un mtisafirlerine gelmeleri i~in kavmine delalette bulunurdu. Kendi 
§erefinden degil ama Hz. Peygamber (s.a.) e htirmeten (ve onun nese
bini hayas1zllktan korumak i~in) bizzat kendisi o ha.yas1zllgi yapma
maktaydi. 

ccOnlarm tizerine (Rabbmm katmda ni§anlanffil§, Slkl§tmlarak ~i
§irilmi§ ta§tan) oyle bir yagmur ya,.gdudlk ki, ( --bu zalimlere hi~ de 
uzak degildir- aleyhlerine huccet konulan, kendilerine) uyan ula&an 
(Allah'm Rasultinti yalanlay1p ona muhalefetle aralarmda ~1karmaya 
~all§an) larm yagmuru ne kotti idi.» 

:r.:; ... ~~/>c;>·'>-> ,.,'\".lo / ............. ~/ J \)• 0 J 
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59- De ki: Hamdolsun Allah'a, selam olsun O'nun be· 

genip sec;tigi kullanna. Allah m1 daha iyidir, yoksa O'na 
ko~tuklan ortaklar m1? 

60- Yoksa gokleri ve yeri yaratan, gokten size su in· 
dirip onunla bir agac1n1 dahi bitiremeyeceginiz nice guzel 
bahc;eler meydana getiren mi? Allah yan1nda b~ka bir · 
ilah m1? Hay1r, onlar sapiikhkta. 1srar eden bir gurii.htur. 

Hamdolsun Allah 'a 

Allah Teala, Rasulti (s.a.) ne §oyle demesini ernrediyor~ <c (Say1Ia-
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mayacak kadar ~ok nimetlerinden kullarma. alan nimetlerine, yiice si
fatlar ve Esma-i Hiisna ile muttas1f olmasma binaen) hamdalsun Al
lah'a.)) Allah Teala Rasuliine, Allah'm se<;kin kullan olan §erefli pey
gamberlere - Allah'm salat ve selam1 onlar iizerine ol.sun- selam ver
mesini de emretmektedir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve bir 
ba§kasmm da soyledigi iizete, Allah 'm se.;:kin kullan peygamberlerdir. 
Boylece buras1 Allah Teala'nm §U kavli gibi olmaktad1r : «Senin izzet 
sahibi alan Rabbm Gnlarm tavsiflerinden miinezzehtir. Ve peygamber
lere selam olsun. Hamd alemlerin R.abb1 olan Allah 'a mahs11stur.n (Saf
fat, 180-182). Sevri ve Siiddi ise bunlarm (Allah 'm begenip se9tigi se~
kin kullarmm), Hz. Muhammed (s.a.) in ashab1 oldugunu s6ylerler. Al
lah ciimlesinden ho§nud olsun. Bu a91klamanm bir benzeri ibn Abbas 'tan 
da rivayet edilir. Bu iki a<;Iklama arasmda bir z1dllk yoktur. Zira Hz. 
Muhammed \ (s.a.) in ashab1, Allah'm begenip se<;tigi kullar olursa, pey
gamberler evleviyyetle Allah'm se<;kin kullan olacaklard1r. Netice ola
rak Allah Tea!a, Rasuliine, ana tabi olanlara ve Allah'm dostlarma yar
dimim, desteklemisini ve onlan kurtarm asm1, dii§manlanna riisvayhk, 
ceza ve kahnn gondermesini zikrettikten sonra; onlarm biitiin i§leri 
iizerine Allah'a hamdetmelerini, Allah 'm se<;kin, hay1rll kullanna selam 
vermelerini emretmi§tir. Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Muhammed 
ibn imare ibn Sabih'in ... ibn Abbas 'tan rivayetine gdre ; o, «Selam ol
sun O'nun begenip se.;:tigi kullarma. )) ayeti hakkmda §Oyle diyor : On
lar, Hz. Muhammed (s.a) in ashab1d1r Allah Teala onlan peygamberi 
i<;in se<;m~tir . Allah, onlardan ho§nU.d olsun. 

«Allah ml daha iyidir, yoksa O'na kO§tUklan or taklar ml? » ayetin
deki soru, Allah ile beraber ba§ka tannlara .tapmmalarmdan otiirii 
mti§riklere kar§l bir istifham-I inkaridir . Sonra Allah Teftla yaratmada, 
nz1k vermede ve alemleri idare etmede yegane oldugunu beyan etmeye 
ba§layarak §6yle buyurur: «Yoksa gckleri ve yeri yaratan m1? Allah ya
nmda ba§ka bir ilah mi? » Yiiksekligi ve berrakhg1 ile §U gokleri, ondaki 
parlak yildizlan, donen felekleri, al<;ak olu§u ve kesafeti ile yeryiiziinii, 
ondaki daglan, kayallklan, ovalan, <;olleri, <;e§itli s1mf, §ekil ve renkler
deki hayvanlan, denizleri, meyveleri, ekinleri ve aga9lan , bunlarm dl
§mdaki §eyleri yaratan m1? <<Kullarma bir nz1k olarak gokten size su 
indirip onunla bir agacm1 dahl bitiremeyeceginiz nice giizel bah<;eler 
meydana getiren mi? Yoksa Allah'm yanm da ba§ka bir ilah mi?» El
bette sizler, onun bir agacm1 dahi bitirmeye ,gii<; yet iremezsiniz. Bun
lara gii<; yetiren; ancak yaratan, nz1k veren , bu hususlarda yegane ve 
miistakil oland1r. Degilse §U mii§riklerin de it irat ettikleri gibi Allah'm 
di§mdaki putlar ve Allah'a denk ko§ulan §eyler degildir. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyurur : «Andolsun ki, onlara 
kendilerini kimin yarattlgHl:l sorsan: Allah, diyeceklerdir .n ( Zuhruf, 87), 
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«Andolsun ki onlara : Gokten su indirip onunla oltimtinden scnra yeri 
dirilten kimdir? diye sorarsan, §tiphesiz; Allah'tlr, diyecekler.» (Anke
but, 63). Onlar Allah 'm btittin bunlan tek ve ortag1 olmaks1zm yapan, 
yaratan oldugunu hem itiraf etmektedirler hem de yaratmad1klanm ve 
nz1k vermediklerini itir8.f ettikleri bir ba~kalarma Allah ile beraber ta
pmmaktadirlar. Halbuki yaratma ve nz1k vermede yegane olan, ancak 
ve ancak tek ba§ma tapm1lmaya mtistehak olandl'r. Bu sebepledir ki Al
lah Teala : << Allah yanmda ba§ka bir ilah nn?» buyuruyor. Yani Allah 
ile beraber ta.pm1lan ba§ka bir ilah 1m var? Halbuki hem size ve hem 
de Allah'm yarat1c1 ve nz1k verici oldugunu itiraf eden her ak1l sahibi
ne bunlar apac;1k belli olmw~tur. 

Mtifessirlerden kimisi C< Allah'm yanmda. ba§ka bir ilah m1?» aye
tini, bunlan Allah'm yanmda ba§ka bir ilah nn yapmi§tlr? §eklinde an
laml§lardlr ki bu birinci manaya donmektedir. <;unkti cevabm takdirin
de onlar §Oyle diyorlar : Ortada onunla beraber bunlan yapan bir ba§
kasl yoktur. Aksine o buttin bunlarda yegane ve tektir. Bu cevaptan son
ra §Oyle denilmektedir : 0 halde, madem ki yaratma ve idare etmede tek 
ve mtistakil olan Allah'tlr ; onunla beraber bir ba§kasma na.s1l tapml
y~rsunuz? Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyur
maktadlr: ccYaratan yaratmayan gibi midir hi~?» (Nahl, 17). 

Bu ayetlerdeki ccYoksa. gokleri ve yeri yara.tan m1 ... » kiSml §6yle 
ac;1klanabilir : Bunlan yapan, bunlardan hie; birisine gu~ yetiremeyen 
gibi midir? Herne kadar digeri amlmaml§Sa. da ayetin aki§Imn anlam1 
budur. Zira soztin kuvveti buna i§aret ve delalet etmektedir. Nitekim 
bunlardan biraz once Allah Teala : «Allah nn daha iyidir, yoksa ona ko§
t'Uklan ortaklar nn?» buyurmu§tur. Ayetin sonunda ise §6yle buyrulur: 
«Hay1r, onlar sap1kllkta 1srar eden, Allah'a denkler ve benzerler ko§an 
bir gtinlhtur.» Ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Yoksa o, geceleyin secde 
ederek, k1yamda durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbmm ra.h
metini dileyen kimse gibi midir? » (Ztimer, 9). Bu durumda olan bu Sl
fa.tlarla muttaslf olmayan gibi midir? buyururken, ba§ka ayet-i kerime'
lerde de §Oyle buyurur: ceDe ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hi~? 
Dogrusu, ancak ak1l sahipleri hakklyla dti§tinur. >> (Ztimer, 9), ccAllah'm; 
gonltinu islam'a ac;t1g1 ktmse, (evet) o Rabb1 katmdan gelen bir nur 
ii.zeredir. Allah'1 anmak hususunda kalbleri katlla§ml§ olanlarm vay ha
line. i§te onlar, apac;1k dalalettedirler.>> (Ztimer, 22), ccHerkesin yaptl
gml gozeten Allah, boyle olmayanla bir olur mu hi~?» (Ra'd, 33) . 
Kullarm gerek hareket ve gerekse stikun hallerindeki i§lerine §ahid 
olan, onemli ve onemsizi ile gayb1 bilen; onlarm tapmmakta olduklan 
bilmeyen, i§itmeyen ve gormeyen §U putlar gibi midir? Bu sebepledir 
ki Allah Teala: <<Oysa onlar, Allah'a ortak ko§tular. De ki: Onlara bir 
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ad bulun bakallm.11 (Ra'd , 33) buyurmw~tur. Bi.itiin bu ayet-i kerime'ler 
de ooyledir. 

-:- · ... ~ ~ ,...... ,~,::; v , ... f'V:,\?t :f. p_:: ... ,,~ --: · ~,\ \ ~_:.:-, 
~~J~LVUb~.JG~ I.A>~r.,r-:J'..>v~.> 'J ~J 

~\tl~~~i;:,;i~~~c~~~~~~ 
61 - Yoksa, yeri yaratlklann1n oturmas1na elveri1?li 

k1lan ve aralannda 1rmaklar ak1tan, yeryuzune sabit dag
lar yerle1?tiren ve iki denizin aras1na bir engel koyan m1? 
Allah'1n yan1nda ba1?ka bir ilah m1? Hay1r, onlann c;ogu 
bilmezler. 

Allah Teala buyurur ki: Yoksa yeryiizi.ini.i sakin, sabit, ahaliaini 
sarsmaz bir hal de yaratlklarmm oturmasma elveri§li k1lan m1? Allah 'm 
yamnda ba§ka bir ilah m1? $ayet yeryi.izii bu durumda olmasayd1 el
bette onun i.izerinde ya§antl ve hayat ho§ olmazd1. Aksine Allah Teala 
fazh ve rahmeti ile onu, hareket edip sarsllmayan sabit, yay1lrm§ bir 
do§ek k1lm1§tlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: uAl
lah; sizin i~in yeri bir karargah, gogi.i bir bina yapand1r.» (Gafir, 64). 

«Ve aralarmda 1rmaklar ak1tan m1?)) Ki Allah Teala orada arazi
lerin arasmda yeryi.izi.ini.i yaran ho§, tat11 nehirler yaratml§ , biiyi.igi.i. ve 
ki.i.~iigii ile nehirleri doguya , bat1ya, gi.ineye veya kuzeye kullarmm muh
telif iklimlerde ve i.ilkelerdeki ihtiyac;larma gore dolandH1111§tlr. Zira 
kullanm yeryiizi.ini.in muhtelif bolgelerinde yaratml§tlr. l§te onlann 
ihtiyac;lan olc;i.isi.ince rlZlklanm da onlar i~in yi.i.riitiip (ayaklanna ge
tirmektedir). uYeryiizi.ine, (sizi sarsmasm ve yeryiizi.ini.i) sa bit (le§tir
sin diye ulu) daglar yerle§tiren ve iki denizin arasma bir engel koyan 
rm?)) 0 Allah ki tatll ve tuzlu sularm arasma, biri digeri ile bozulmasm 
diye kan§malanm engelleyen bir engel koymu§tur. Zira ilihi hikmet, 
bunlardan her birerinin kendileriyle kasdedilip arzulanan nitelik iize.re 
kalmalarm1 gerektirmektedir. Tatl1 denizler, insanlar arasmda akan §U 
nehirlerdir. Onlardan beklenilen ; tatl1 olmalan, hayvan, bitki ve mey
velerin onlardan sulanmas1d1r. Tuzlu denizler ise yeryi.iziini.in muhtelif 
yerlerini ve i.ilkelerini her yonden c;eviren denizlerdir. Onlardan bekle
nilen, havanm kok.usu ile bozulmamas1 i~in suyunun tuzlu olmas1d1r. 
Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de : «Birinin suyu tat11 ve serinletici, 
otekinin ki tuzlu ve ac1 olan iki denizi sallverip de aralarma kan§ma
lanm onleyen bir sm1r koyan O'dur. » (Furkan, 53) buyurulurken, bu-
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rada da: «Allah'm yanmda ba§ka bir ilah mi?» buyurmu§tur. Yani bun-· 
Ian yapan, Allah'm yanmda ba§ka bir ilah m1d1r? Ayet, «Allah'm yamn
da ta.pm1lan ba~ka bir ilah m1 vardir?» §eklinde de anla§Ilabilir. Ancak 
her iki mana da dogru olup, biri digerinin lazimidlr. «Hayir, onlann c;o
gu (Allah'tan bir ba§kasma tapmmalarmda bilmemektedirler, cahildir
ler.) bilmezler.n 

1 ' / ~ ' } - / • -/.;-) oAf/ 0 -; -) , ) . ~ / /.. ) • .,., 

:4U 't ~r~.) ;J\;~~.J ~ ~ ;~~;(~}~·~t~;.( 

®} / J / /" \',-~ \~ 
~ "'~·~ \,.t :>\...JI . .J~ . .. , 

62 - Y oksa, kendisine yakard1g1 zaman bunalrr ~a 
kar~1hk veren ve ba~1ndaki s1kintly1 gideren; sizi yeryuzu
nun halifeleri k1lan m1? Allah'ln yan1nda ba~ka bir ilah 
m1? Ne de k1t du~unuyorsunuz. 

Allah Teala, zorluklar s1rasmda kendisine dua edilen, musibetler 
anmda kendisinden umulan olduguna i§aret etrnektedir. Nitekim ba§ka 
ayet-i kerime'lerde: <<Denizde size bir Sikmti dokununca; yalvardikla
nmzm hepsi kaybolur.» (isra, 67). «Sonra bir s1kmtiya ugrad1gm1zda 
yalmz O'na sigmirsmiz.,, (Nahl, 53) buyururken, burada da §oyle de
mektedir: «Yoksa, kendisine yakard1g1 zaman bunalmi§a, kaf§Ihk ve-. 
ren mi?» Allah'm di§mda, bunalnn§ kimsenin kendisine i:ltica edebi
lecegi, s1kmt1da kalanm sikmtlSlm giderebilecek alan kimdir? imam Ah
med der ki: Bize Affan'm ... Ebu Temime el~Huceymi'den, onun da Hu
ceym ogullan kabilesinden birisinden rivayetinde o, §6yle anlatiyor: 
Ben: Ey Allah'm elc;isi, kime dua ediyorsun? diye sordum, §Oyle buyur
du: Ben 0 tek Allah'a dua ediyorum ki, sana bir zarar dokundugun
da O'na dua edersen, senden bu zaran sav1p giderir. Sen, c;ol bir arazi
de yolunu kaybedip te O'na dua ettiginde, yolunu sana gosterir~ Sana 
bir kurakllk isabet ettiginde O'na dua edersen,. sana bitki bitirir. Ben: 
Bana vasiyette bulun, dedim, §6yle buyurdu: Kimseye sovme. Karde§ini 
giiler yuzle kar§Ilaman veya su isteyen birinin kabma kovandan su bo
§altman kadar kuc;uk bile olsa hie; bir iyilikten uzak durma. Baldirla
nmn yar1sma kadar elbiseni uzat. Biraz daha uzun olsun dersen , to
puklanna kadar uzat. Elbiseni yerde suriimekten sakm. Zira elbiseyi 
yerde surumek kibir ve kendisini begenmektendir. Allah Teala hie; bir . 
zaman kibir ve kendini begenmeyi sevmez. : 

imam Ahmed, hadisi ba§ka bir kanaldan rivayetle bu rivayetinde 
Hz. Peygambere soran sahabinin de ismini vermektedir. Bu rivayet §OY-
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edir Bize Affan'm ... Cabir ibn Slileym el-Hliceymi'den rivayetinde o; 
yle anlatiill§: Allah Rasulu (s.a.) dizlerini blikiip elleriyle dizlerini tu

tarak elbisesine blirlinmli§ ve elbisesinin fazlahg1 ayaklan lizerine dli§
mii§ haldeyken ona geldim ve : Hanginiz Muhammed'dir - veya hangi
niz Allah'm tl<;isidir.- dedim. Eliyle kendisine i§aret etti, ben : Ey Al
lah 'm el<;isi, ben c;ol ahalisindenim. Bende onlarm kabahk ve katlhg1 
var. Bana tavsiyede bulun, dedim. ~oyle buyurdu: Hie; bir iyiligi kli<;lik 
gorme. Bu iyilik, karde§ini glilerylizle kar§Ilaman veya kovandan su is
teyen birinin kabma su bo§altman bile olsa. Sende bildigi bir huydan 
dolay1 seni ay1playan bir ki§iyi onda oldugunu bildigin bir §eyle ayipla
YIP ona sovme. ~iiphesiz bunda senin ic;in bir ecir, onun i<;in bir gunah 
vard1r. Elbiseni yerde siiriimekten sakm. Zira elbiseyi yerde slirlimek, 
kendini begenmektendir. Allah Teala ise, hie; bir zaman kendini begen
meyi sevmez. Hi<; kirnseye asla sovme. 0 gunden sonra ne bir koyuna, ne 
bir deveye ne de ba§ka herhangi birisine sovmedim. Ebu DavO.d ve Ne
sei bu hadisi muhtelif kanallardan olmak lizere rivayet etmi§lerdir ki 
bunlarm rivayetlerinde hadisin sahih olan yerleri vard1r. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Ubeydullah ibn Ebu Salih'
den rivayetinde o, §Oyle anlatlyor: Tavus bana ge<;mi§ olsun dilemek 
uzere yamma girdi. Ona: Ey Ebu Abdurrahman, benim ic;in Allah'a dua 
et, dedim. Kendin ic;in dua et. ~liphesiz Allah bunalrm§ olan kirnse zatl
na dua ettigmde, onun duasma icabet eder, dedi. Vehb ibn Mlinebbih 
der ki : Birinci kitabda Allah Teala'mn §Oyle buyurdugunu okudum: iz
zetim hakk1 ic;in kim Bana s1gmusa goklerle goklerdekiler, yerylizli ile 
yeryiizundekiler ona dii§man bile olsa, bunlann arasmdan onun ic;in bir 
c;Ikl§ yolu yaratmm. Kim de Bana s1gmmazsa, ayaklannm altmdan yer
yuzunii yere batlrmm da, onu havada b1rakmm ve onu nefsinin eline 
terk ederim. 

Hafiz tbn Asakir, birisinin hal tercemesinde - ki ana Ebu Bekr 
Muhammed ibn Davud el-Dineveri anlatrm§- anla tlr ki o adam §Oyle 
demi§: Dima§k'dan Zebedani (1) lilkesine katmmla licretli yolcu ta§l
yordum. Bir keresinde bir adam katmma bindi. Yolun bir k1smmda gi
rilmeyen bir yola ugrad1k. Bana: ~u yolu tut, oras1 en yakm yoldur, de
di. Ben: 0 yolu bilmiyorum, dediysem de; hay1r, aksine en yakm yol 
odur, dedi. 0 yola girdik. Ta§hk bir yere, derin bir vadiye ula§tlk. Ora
da bir siirli oldiirlilmli§ kimse vard1. Bana: Katmn ba§ml t ut ki ineyim 
dedi. indi, ayaklanm s1vad1, elbisesini toparlad1 ve yamndaki b1c;ag1 <;e
kerek iizerime yliriidli . bnunden ka<;tlm, pe§ime dli§tli. Allah a~kma de-

(1) ~am ile Ba'lebek arasmda m eli!hO.r bir bolgedir. ~am nehri o bolge·den dog-ar. 
· (Eser! arap~a yayma haztrlayanlar. ) 
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yip : Katm ve tizerindekileri al, dedim. 0 zaten benimdir, benim mak
sadrm seni dldtirmekktir, dedi. Onu, Allah ile ve Allah'm ~arptlracag1 
ceza ile korkutmak istedim, kulak asmad1. Ontinde teslimiyet gosterdim 
ve: Beni biraksan da iki rek 'at mimaz kilsam dedim. Acele et, dedi. Na
maz kilmak tizere kalktlm fakat Kur'an okumada nutkum tutuldu, on
dan bir harf bile hatmma gelmiyordu. ~a§km bir halde dikilip kald1m. 
0 ise: Haydi, bitir, diyordu. Allah Teala benim dilimden «Yoksa, bu
nalmi§a kendisine yakardlgi zaman kaf§Illk veren ve ba§mdaki Slklll
tiyl gideren mi? ... )> ayetlerini ak1tlverdi. Bir de gordtim ki elinde harbe 
alan bir atll va::iinin giri§inden ~1k1verdi. Harbeyi 0 adam firlattl da 
tam kalbine isabet ettirdi ve adam y1k1larak dti§tti. Atllya as1hp ili§tim 
ve : Allah i~in sen kimsin? diye sordum. Kendisine yakard1:g1 zaman bu
nalmi§a kar~Illk veren ve ba§mdaki sikmt1y1 giderenin el~isiyim, dedi. 
Ytikti ile beraber katm aLd1m ve salimen dondtim. Yine ibn Asakir, Ah
med el-Aceliyye'nin annesi Fatima Bint Hasan'm hal tercemesinde an
latlr ki o, §6yle demi§: Bir sava§ta bir gun kafirler mtisltimanlan boz
guna ugratffil§tL Soylu bir at, sahibi tizerindeyken durdu. 0 adam, zen
ginlerden ve salih ki§ilerdendi. Atma: Sana ne oluyor? Yazlklar olsun 
sana. Ben seni, ancak bu gtinler i~in hazirlami§tim, dedi. At1 ona: Sana 
kar§I ni~in boyle davranmayacak m1~1m? Sen benim yemlenmemi seyise 
b1rak1yordun da, onlar bana haksizlik edip ~ok az yediriyorlardi, dedi. 
Adam: Allah adma sana ahiq veririm ki; bugtinden sonra seni kuca
gimda ben besleyip yem verecegim, dedi. i§te o zaman soyh.i at kO§:U;;J 
sahibini kurtardL Bundan sonra adam, atm1 kendisi beslemeye ba§
ladi. Durumu insanlar arasmda yay11Ip §Ohret buldu. Bu hikayeyi ken
disinden dinlemek tizere insanlar ona gelmeye ba§ladilar. Onun duru
mu Rum kralma ula~t1 ve : Bu adamm bulundugu bir tilke elde edile
mez, deyip onu tilkesine kazand1rmak i~in \!are aradL Yanmdaki mtir
tedlerden birisini ana gonderdi. Gonderilen onun yanma vard1gmda, 
ona kar§I islam ve mtisltimanlara htisntiniyyet sahibi oldugunu 1zhar 
etti ve onun gtivenini kazandL Sonra bir gun ~1k1p sahile dogru ytirti
dtiler. Adam Rum krah tarafmdan kendisine 6 salih ki§iyi esir etmede 
yard1mc1 olacak birisiyle sozle§mi§ti. Onu yakalamak tizere etraf1m ku
§attlklarmda gozlerini goge kaldmp; Ey Allah'Im, muhakkak ki §:U adam 
beni Senin admla aidatffil§tlr. Diledigin §ekilde beni onlardan koru, 
diye dua etti. iki tane yirtlci hayvan belirip o ikisine dogru ytirtidti, iki
sini yakalad1 ve adam salimen geri dondti. · 

uSizi yerytiztintin halifeieri k1lan mi?» Bir nesli kendilerinden on-
. ceki nesle halifeier k1Ian, halefi selefin yerine ge~iren mi? Nitekim ba§
ka ayet-i kerime'Ierde §6yie buyruluyor : uisterse sizi giderir ve arkamz
dan yerinize diledigini getirir. Nitekim sizi de ba.§ka bir kavmin soyun1 
dan getirmi§tir.» (En 'am, 133), << Sizi , yerytiztintin halifeleri yapan ve 
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kiminizi kirninize derecelerle usttin kllan; O'dur.» (En'arn. 165), «Hani 
Rabbm rneleklere: Ben yerytiziinde bir halite yaratacag1m, demi§ti.» 
(Baka ra, 30) . «Sizi yerytiztiniin halifeleri k1lan n11 ?» a yeti de boyledir. 
Yani bir iirnmetten sonra ba~ka bir iimrnet. bir nesilden sonra ba§ka 
bir nesil ve bir kavirnden sonra ba§ka bir kavim olarak sizi yerytiztiniin 
halifeleri k1lan m1? ~ayet dilemi~ olsayd1, hepsini bir vakitte yaratlr; 
bazismi diger bir kiSmmm ziirriyyeti k1lmazd1. Hatta dileseydi, Hz. 
Actem'i topraktan yarattlg1 gibi hepsini toptan yaratud1. Dileseydi on
lan birbirlerinin ziirriyyetinden yaratmazd1. Hatta dileseydi ; kimseyi 
oldiirmezdi de, sonunda hepsinin oltimii bir tek vakitte olur ve bdylece 
yeryiizii, kazan\! ve ge~imleri onlara darahr, birbirlerini zarara ugratrr, 
s1kmt1ya sokarlardl. Ama Allah'm hikmeti ve kudreti onlan bir tek ne
fisten yaratmasm1, sonra onlan son derecede c;ogaltmasm1, yeryiiztinde 

· dag1tmasm1, as1rlardan sonra as1rlar ve nesiller . timmetlerden sonra 
iimmetler k1lmasm1 gerektirmi§tir. Bu, Allah Teala'nm takdir ettigi 
§ekilde ve onlar ic;in takdir buyurdugu sure sona erip biittin yaratik
lan yaratmay1 sona erdirrnesine kadar devarn edecektir. Sonra k1yameti 
koparacak ve Allah'm koymu§ oldugu kitab (soz) sonuna ula§tlgi za
man, her bir amel edene arnelinin kar~1hgm1 tam olarak verecektir. Bu 
sebepledir ki Allah Teala ~oyle buyurur: «Yoksa, bunalmi§a kendisine ya
kardigi zaman kar~1hk veren ve ba§mdaki s1kmtly1 gideren ; sizi yeryti
ziinfrn halifeleri k1lan m1? (Bunlara gfrc; yetirecek olan) Allah 'm ya
nmda b~ka bir ilah nu (var)? (Yoksa Allah'm yanmda tapm1lan ba§
ka bir ilah m1 var? Bilinmektedir ki bunlan yapmada Allah Teala tek
tir.) Ne de kit dii§i.i.niiyorsunuz. (Sizi hakka ir§ad etmesi ve dosdogru 
yola iletmesi yanmda sizin dii§tinmeniz ne kadar da k1t t1r) . » 

J:·~/~ · .... ~ .. ) ........ ~ --t p )'. ~ Yj\' ./\L ,,~. ·~ .,.,. :'' 
~($~~.'~c~~'~v.:-J'J.r:'J:r.~~U-~~J\ 

~ .-') • ) ... '\ / ........ l.' /,.,' 
~ ~~~;.-: \:~ .i» 'J 8 jJl 't .\~ 

63 - Y aksa, kararun ve denizin karanhklannda size 
yol bulduran ve rahmetinin oniinde ruzgarlar1 miijdeci 
olarak gonderen mi? Allah'1n yan1nda ba~ka bir ilah m1? 
Allah. onlar1n ko~tuklan ortaklardan miinezzehtir. 

Allah Teala burada: <<Yoksa, karanm ve denizin karanhklarmda, 
(gokte ve yerde yaratmi§ oldugu i~aret ve delillerle) size yol bulduran 

T efslr , C: XI; F . 387 
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m1 ... » buyururken ba.§ka ayet-:i kerime'lerde §oyle buyurmaktadu: d§a
retler de (yarattl). Yildizlarla da onlar yollanm bulurlar.» (Nahl, 16), 
«O'dur yildizlan yaratnn§ olan, karanm ve denizin karanhklannda on
larla yol bulasm1z diye.» (Eh'am, 97). 

«Ve rahmetinin ontinde, (yagmur ytiklti bulutlarm ontinde) rtiz
garlan mtijdeci olarak gonderen (kurakhga, dara dti§tip timit kesmi§ 
kullanm onunla sulayan) m1? Allah'm yamnda ba§ka bir ilah nn? Al
lah, onlarm ko§tuklan ortaklardan mtinezzehtir.» 

64 - Y oksa, once yai"'atan, sonra da yaratmay1 tekrar 
edecek olan ve sizi gokten ve yerden nzlkland1ran m1? Al
lah'In yan1nda ba~ka bir ilah m1? De ki: $a yet dogru .sozlu 
iseniz delilinizi getirin. 

Ba§ka ayet-i kerimelerde: <<Dogrusu Rabbmm yakalayl§I amanSIZ
dir. Once yarat1p sonra tekrarlayan ·Odur, 0.» (Btiruc, 12-13), «Once 
yaratan, sonra onu tekrar eden Odur. Bu, O'nun ic;in daha kolaydir.» 
(Rum, 27) buyrul::iugu tizere, kudret ve saltanatl ile yaratmaya ba§la
yan sonra yaratmay1 tekrar eden O'dur. «Ve sizi gokten (indirdigi yag
murla) ve yerden (yerytizti bereketlerinden bitirdikleri ile) nZiklandi
ran nn? Allah'm yanmda ba§ka bir ilah rm?» Ba§ka ayet-i kerime'ler
de ~oyle buyrulur: «Andolsun o donti§ yeri olan goge, Ve yanlan yere." 
(Tank, 11-12), «Yere gireni ve ondan <;Ikam, gokten ineni ve oraya ytik
seleni bilir. » (Hadid, 4). Allah Teala gokten bereketli su indirip bunu 
yerde durdurur, sonra c;e~itli ekinler, meyveler, c;ic;ekler ve muhtelif 
§eyler c;Ikanr. «Hem siz, yeyin, hem hayvanlanmzi otlatm. ~ti;phesiz ki 
bunlarda ak1l sahipleri i~in ayetler vard1r.» (Ta-Ha, 54). Bunun i<;indir 
ki: «Allah'm yanmda ba§ka bir ilah nn (bunlan yapml§tir) ?» buyurur. 
Diger bir ac;Iklamaya gore : Allah'm yamnda tap1mlan ba.§ka bir ilah m1 
vardu? «De ki: ~ayet dogru sozlti iseniz (ba§ka ilahlara tapmmamzdaki 
iddiamzm dogruluguna) delilinizi getirin.» Ac;Ikc;a bilinmektedir ki; on
larm bu konuda ne bir huccetleri, ne de bir delilleri vardu. Nitekim Al
lah Teala §6yle buyurur: «Kim, -hie; bir delili olmakslzm- Allah ile 
birlikte ba:§ka bir tannya taparsa; onun hesab1 Rabbmm katmdadir. 
Ger~ek §U ki, katirler felah bulmazlar.» (Mti'minfrn, 117). 
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65 - De ki: Goklerde ve yerde gayb1 Allah'tan ba~ka 
kimse bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. 

66 - Hay1r, ahiret ile Hgili bilgileri de yetersizdir. Ha
yir, ondan ~uphe etmektedirler. Hay1r, ona kar~I kordurler. 

Allah Teala, Rasulii (s.a.)ne butun yarabklara §oyle bildirmesini 
emrediyor: Gokler ve yer halkmdan hi~ kimse gayb1 bilmez. Ayetin: <<Al
lah'tan ba§ka kimse bilmez.» k1smmdaki istisna, istisna-1 munkatidir. 
Yani bunu Allah Teala'dan ba§ka hi~ kimse bilemez. Bunu bilmede Al
lah Teala yegane, tek olup O'nun bir orta~ yoktur. Nitekim ba§ka ayet-i 
kerime'lerde de : «Gaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan ba§ka 
kimse bilmez.» (En 'am, 59). «Kiyamet saatmm bilgisi §iiphesiz ki, Allah 
katmdad1r. Yagmuru 0 indirir. Rahimlerde bulunam 0 bilir. Kimse ya
rm ne kazanacagm1 bilmez. Ve hi~ bir nefis nerede olecegini de bilmez 
~uphesiz ki Allah Alim 'dir, Habir'dir.» (Lokman, 34) buyurur ki, bu hu
susta ayetler ~oktur. 

ccNe zaman diriltileceklerini de bilmezler.» Goklerde ve yerde sakin 
olan yaratlklar k1yamet vaktini bilemezler. Nitekim ba§ka bir ayet-i 
kerime'de §Oyle buyrulur: <<Onun ag1rhrgm1 gokler de yer de kaldua
maz. 0 size ans1zm gelir .» (A'rat, 187). Yani k1yamet saatm1 bilmek, 
gokler ve yer ahalisine ag1r gelmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize ba
bamm ... Hz. Ai§e (r .a .) den rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Kim onun 
~Hz. Peygamber (s.a .) i kasdediyor- yarm ne olacagm1 bildigini sam
yorsa, §iiphesiz Allah'a en buyuk iftiray1 atmi§ olur. Zira Allah Teala: 
<<Goklerde ve yerde gayb1 Allah'tan ba§ka kimse bilmez.» buyur
maktadir. Katade der ki: Allah Teala) §U yild1zlan u~ haslet i~in 

koymu'§tur : Onlan gogun siisii k1lm1§t1r. Kendileriyle yol bulunan 
§eyler olarak yaratrm§br. Onlan (gayba kulak vererek kulak hlrsiz
llgi yapanlarm ta§land1g1) ta§lar k1lm1§tlr. Kim bundan ba§ka bir §eY 
soylerse §iiphesiz kendi fikriyle soylemi§ ve hata edip nasibini kaybet
mi§, ilmi olmayan bir konuda kendini zorlaml§ olur. Allah'm emrini 
bilmeyen birtak1m bilgisiz kimseler, bu yildizlardan birtak1m kehanet
ler <;1kanp ihdas etmi§ler. ~oyle ki: Kim filan ve filan y1ld1z ile konak
lar (veya zifafa girerse) §Oyle §Oyle olur. Kim filan ve filan y1ldizla yola 
<;:Ikarsa §oyle §Oyle olur. Kimin filan ve falan y1ldizla ~ocugu olursa fi
lan filan §ekilde olur, demi§lerdir. Yemin ederim ki kendisiyle ):cirmizl, 
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kara, kiSa, uzun, giizel ve ~irkin bir ~ocugun dogmad1g1 bir yildlz yok
tur. Bu y1ld1zlann, §U hayvan ve ku§lann bilgi.sinin gayb ile herhangi 
bir ilgisi yoktur. Allah Tea.la, Allah'm dl§mda gokler ve yerde olanlarm, 
gayb1 bilmemesine hiikmetmi§tir. «Onlar ne zaman diriltileceklerini de 
bilmezler.» Katade'nin bu soziinii aynen bu lafizlarla ibn Ehu Hatim 
ondan rivayet etmektedir ki bu; saglam s1hhath, biiyiik bir sozdii.r. 

<<Hay1r, ahiret ile ilgili bilgileri de yetersizdir. Hay1r, ondan §iiphe 
etmektedirler.» Onlarm bilgisi sona ermi§ ve k1yametin vaktini bilmek
ten aciz kalrm§lardlr. Diger baz1lan ayeti : Bu konuda onlann bilgileri 
birbirine e§ittir, anlarmnda olmak iizere ( ~ !lJ~ i J. ) ~eklinde 
okumu§lardir. Nitekim Miislim'in Sahihi'ndeki bir hadis'te, kendisine 
k1yametin vaktini sormu§ olan Cibril'e Allah Rasulii (s.a.) : Onun vak
tinden kendisine sorulan ki§i sorandan daha bilgili degildir, demi§tir. 
Yani onun bilgisine ula§maktan aciz olmakta sorulan ile soranm bilgi
si e§ittir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali !bn Ebu Talha, ayetteki ( !}J~ j ) 
kelimesini; kaybolrnu§tur, §ekinde a~Iklar. Katade ise «Hayir, ahiret ile 
ilgili bilgileri de yetersizdir.» ayetini §6yle a~1klar: Rablan onlan bu ko
nuda bilgisiz kiliDI§tlr. Onlarm ahirete niifuz eden, bilgileri yoktur. Bu, 
a~lklamalardan birisidir. ibn Cii.reyc'in Ata el-Horasani'den, onun da 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; onlarm ahiret hakkmda bilgileri, onlara 
bilginin fayda vermeyecegi bir zamanda olacakt1r. Ata el-Horasani ve 
Sii.ddi'nin de s6yledigi iizere; onlarm ilimleri, kendilerine fayda verme
yecegi k1yamet gii.nii tamamlamp kemale erecektir. Nitekim ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §5yle buyrulur: «Bize geldikleri giin; neler goriip neler 
i§itecekler. Ne var ki zalimler bugii.n apa~1k bir sap1khk i<;indedirler.» 
(Meryem, 38). Siifyan'm Amr ibn Ubeyd'den, onun da Hasan'dan riva
yetine gore o, bu ayeti: Onlann dii.nyadaki bilgileri, ahireti mii.§ahade 
ettikleri s1rada mahvolup (yok olup) gidecektir, anlamma gelecek §ek
linde okurmU§. 

«Hay1r, ondan §iiphe etmektedirler.» ayeti, her ne kadar cinse de
lalet etmekteyse de burada kasdedilen kafirlerdir. Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerime'de : «Saflar halinde Rabbma sunulduklannda on-· 
lara: Andolsun ki sizi ilk kez yaratt1grm1z gibi Bize geldiniz. Sizi top
lamak i~in bir soz vermedigimizi iddia etmi§tiniz degil mi?>> (Kehf, 48) 
buyururken, burada da aym §ekilde: « Hayrr, ondan, (mevcudiyyetinden 
ve meydana gelecegrnden) §iiphe etmektedirler. Hay1r, ona kar§I kor
dii.rler. (Onun durumu hakkmda derin bir bilgisizlik ve korliik i~inde
dirler.) » buyurmaktadlr. 
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67 - 0 kufredenler dediler ki: Biz ve babalanm1z birer 

toprak olduktan sonra m1, dogrusu biz mi tekrar ~akanla
cagiz? 

68 - Andolsun ki, bununla biz ve daha once babalan
ffilZ tehdid edilmi~lerdi . Bu, 6ncekilerin masallanndan ba~
ka bir ~ey degildir. 

69 - De ki: Yeryuziinde gt:zinin de su<;lulann sonunun 
na;sll o~dugunu gorun. 

70 - D ziilme onlara. Diizenlerinden dolay1 da ~nk1lma. 

Allah Tea..la, mii§riklerden yeniden dirilmeyi inkar edenlerin; cesed
lerin kemik, un-ufak ve toprak olmalarmdan sonra yeniden diriltilme
lerini uzak gordiiklerini haber verip sonra §Oyle buyurur: ((Andolsun ki, 
bununla biz ve daha once babalanrmz tehdid edilmi§lerdi. (Bunu biz 
ve babalanm1z i§itegelmekteyiz. Ancak onun ne hakikatm1 ve ne de mey
dana geli§ini gC.rmiiyoruz, derler.) » Onlar ; «Bu, oncekilerin masallarm
dan ba§ka bir §ey degildir.» sozleriyle §Oyle demek istiyorlar: Bedenlerin 
tekrar diriltilecekleri tehdidi , oncekilerin masallarmdan ba§ka bir §ey 
degildir. Bunu bir kavim kendilerinden oncekilerden, onlardan oncekileri 
de birbirlerinden alrm§lardlr. Yoksa bunun bir hakikat1 yoktur. Allah 
Teala da onlarm, yeniden diriltilmenin olmayacagma ve kiifiirlerine dair 
zannlarma bir cevab olarak §6yle buyurur: << (Ey Muhammed, onlara) 
de ki: Yeryiiziinde gezinin de sw;lularm, (peygamberl~ri ve onlarm getir
mi§ oldugu ahiretin durumuna dair ve ba§ka konulardaki haberlerini 
yalanlayanlarm) sonunun nas1l oldugunu goriin.» Allah'm intikarm, 
azab1 ve cezalandumas1 nas1l onlarm ba§ma gelmi§ ve Allah Teala on
lann arasmdan §erefli el\!ilerini, ona tabi alan inananlan nas1l kurtar
ffil§? Biitiin bunlar, elc;ilerin getirdiklerinin dogruluguna ve s1hhatma 
delalet eder. 

Sonra Allah Teala, Peygamberi - Allah'm salat ve selam1 onun iize
rine olsun- ni teselli ederek §Oyle buyurur: Senin getirdiklerini yalanla
yanlara ii.ziilerek kendini harab etme. Sana tuzak kunnalarmdan ve se
nin getirdiklerini kabul etmemeleriden, diizenlerinden dolay1 da sikll
ma. ~iiphesiz Allah seni destekleyecek, sana yard1m edecek, diinyanm 
dogu ve batllarmda sana muhalefetle seninle inadla§anlara kaq1 senin 
dinini iistiin k1lacaktlr. 
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71- Onlar: Dogru soyliiyorsaniZ; bu soziiniiziin ne 
zaman yerine gelecegini bildirin, derler. . 

72 - De ki: <;abucak istemekte oldugunuzun bir kismi 
ensenize inmek uzeredir. 

73- Dogrusu, Rabb1n insanlara kar~1 lutuf sahibitlir. 
Arna onlann <;:ogu ~ukretmezler. 

74 - Suphesiz ki Rabb1n, onlann goguslerinin gizle
diklerini de, a~aga vurduklann1 da bilir. 

75 - G6kte ve yerde gizli hit<;:bir ~ey yoktur ki apa<;:Ik 
bir kitapta olmas1n. 

Allah Tellla, mii§riklerin k1yamet giiniinii sorduklanm ve onun 
meydana gelecegini uzak gordiiklerini haber vererek §6yle buyurur: 
((Onlar: Dogru soyliiyorsamz; bu soziiniiziin ne 'zaman yerine gelecegi
ni bildirin, derler.» Allah Tef!Ja onlara cevaben buyurur ki: « (E~ Mu" 
hammed,) de ki: <;abucak (gelmesini) istemekte oldugunuzun bir kls
ml ensenize inmek iizeredir.)) ibn Abbas buray1 §6yle ac;1kllyor: Sizin c;a
bucak gelmesini istemekte oldugunuzun bir klSrm size yakla§IDI§tlr. 
Miicahid, Dahhak, Ata el-Horasani, Katade ve Siiddi de boyle soylemi§
tir. Allah Teala'mn: «Ne zaman o? diyecekler. De ki: Yakm olmas1 umu
lur.>> (isra, 51) ayetinde kasdedilen de budur. Ba§ka bir ayette ise §Oy
le buyurur: «Senden azab1 c;arc;abuk istiyorlar. Dogrusu, cehennem ka.
firleri ku§atacaktlr.)) (Ankebut, 54). ( ... ) 

«Dogrust.i, Rabbm (kendilerine zulmetmelerine ragmen) insanlara 
(bol bol nimet vermesiyle onlara) kar§l lutuf. sahibidir. Ama (c;ok azl
nm dl§mda) onlarm c;ogu (buna) §iikretmezler. ,~iiphesiz ki Rabbm, 
(ac;1k alan §eyleri bildigi gibi) onlarm gogiislerinin gizlediklerini de, 
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ac;1ga vurduklanm da bilir_,, «Aramzdan birisi ister sozii gizlesin, i.ster 
ac;1ga vursun; hi<; fark yoktur.,, (Ra'd, 10). c~ii.:phesiz ki 0, gizliyi de, 
gizlinin gizlisini de bilir.,, (Ta-Hll, 7). cElbiselerine biiriindiikleri zaman 
da dikkat edin. Allah, onlarm gizlediklerini ve ac;1ga vurduklanm bilir.» 
(Hud, 5). 

Sonra Allah Teala goklerin ve yerin bilinmezliklerini, goriilen ve 
gori.ilmeyeni -kullarm gordi.iklerini ve gormediklerini- bilen oldugunu 
haber verip: «Gokte ve yerde gizli hi<; bir §ey yoktur ki apa~1k bir ki
tapta olmasm.,, buyurur ki; bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir: cBilmez 
misin ki Allah, gokte ve yerde olam bilir. Hi<; §iiphesiz ki bunlar Kitab'
dadrr. Dogrusu bunlar Allah i<;in pek kolaydir.» (Haec, 70). 

76- Gen;ekten bu Kur'an, 1srailogullanna aynhga 
du~tukleri ~eyin c,;:ogunu ac,;:Iklamaktadlr. 

77- Gerc,;:ekten o, mutlak bir hidayettir ve mu'minler 
ic,;:in de bir rahmettir. 

78 - Muhakkak ki Rabb1n onlann aras1nda hukmu
nu verecektir. Ve 0, Aziz'dir, Alim'dir . 

. 79 - 6yle ise sen, Allah'a tevekkul et. ~uphesiz ki sen, 
apa~1k bir hak uzerindesin. 

80- Elbette sen, olulere i~ittiremezsin, donup gi<len 
sagrrrara da c;agny1 duyuramazs1n. 

81- Korleri saplkhklanndan vazgec,;:irip dogru yola 
donduremezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara duyu
rabilirsin. Ve onlar muslumanlardrr. 
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Alla:h Teala, aziz kitab1 ile onun i~erdigi hidayet ve deliller ile Fur
kan'dan haber vererek, Tevrat ve incil'i yiiklenmi§ alan israilogullarma, 
onlann aynhga dti§ttikleri §eyin ~ogunu a~lklamakta oldugunu bildirir. 
Mesela, onlar Hz. !sa hakkmda aynhga ve ihtilafa dti§mii§lerdir. Yahu
diler ona iftira etmi§ler, Hlristiyanlar da ileri gitmi§lerdir. Kur'an ise 
orta ve hak sozu getirmi§tir ki, o (Hz. !sa) ; Allah'm kullarmdan, pey-
6amberlerinden ve §erefli el~ilerindendir . Nitekim ba§ka bir ayet-i ke
rime 'de §Oyle buyrulur: «i§te hakkmda §tipheye dii§tiikleri Meryem Og
lu !sa, hak soze gore budur.» (Meryeril, 34). 

<tGer~ekten o, (inananlarm kalbleri i~in) mutlak bir hidayettir ve 
mu'minler i~in de (ameli konularda) bir rahmettir. Muhakkak ki Rab
bm k1yamet gunu onlann arasmda hiikmtinii verecektir. Ve o, (intika
mmda) Aziz 'dir, (kullarmm i§lerini ve sozlerini en iyi bilen) Alim'dir. 
Oyle ise sen, (i§lerinde) Allah'a tevekktil et. (Rabbmm risaletini teblig 
et.) ~uphesiz ki sen, apa~1k bir hak tizerindesin. (Haklannda mutsuzluk 
yaz1lan ve Rabbmm kelimesi aleyhlerinde hak alan muhaliflerin ise 
kendilerine her bir ayeti getirsen bile inanmayacaklardu.) » Bu sebep
ledir ki Allah Teala: «Elbette sen, oltilere i§ittiremezsin. (Onlara fa.yda 
verecek bir §eyi onlara i§ittirebilecek degilsin.) » buyurmu§tur. i~te §U 
kalblerinde perde ve kulaklarmda kiif.iirden dogan bir sag1rllk olanlar 
da bu durumdad1r. Bu sebepledir ki Allah Teala §byle buyurur: «Doniip 
giden sag1rlara da ~agny1 duyuramazsm. Korleri sap1kl1klanndan vaz
ge~irip dogru yola donduremezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara 
duyurabilirsin. Ve onlar mtisliimanlard1r.» Sana ancak i§iten, basiret 
sahipleri icabet eder. Kalbdeki fayda veren i§itme, gorme ve basiret. Al
lah'a ve rasilllerin lisamyla O'ndan gelenlere boyun egenleridir. 
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82 - Kendilerine soylenmi~ olan, ba~lanna geldigi za

man; yerden bir canll ~akanllr ki insanlann ayetlerimize 
kesin olarak inanmadlklannl soyleyerek konu~ur. 

SOylenenler Ba~larma Gelince 

Bu canh, ahir zamanda insanlarm fesact1 ve Allah'm emirlerini terk
ederek ger~ek dini degi§tirdikleri suada ~1kacakt1r. Allah Teala, onlar 
i~in yeryuzunden bir canh <;lkaracaktlr. Bu canlmm Mekke'den ~Ikaca~ 

Nt 

gl 
ac; 
la: 
va 
ed 
~i: 
di: 
bt: 
Al 
la: 
he 
ca 
m: 
ha 
de 

Es 
nu 
~o: 
ne 
ye: 
da 
ca: 
ler 
ku 

raJ 
Yi: 
fu' 

nil 
ha 
bir 
ne 
du 
deJ 
eel 
keJ 
ba: 
vaJ 
bii 
da: 



Neml, 82) HADtSLERLE KUR'AN-1 KER1M TEFSlR! 6177 

g1 da, Mekke'den ba~ka bir yerden <;1kacag1 da soylenmi§tir ki ileride 
a<;lklanmast gelecektir. Bu canh (insanlann durumu hakkmda) insan
larla konU§acaktlr. ibn Abbas, Hasan ve Katade , - -Hz. Ali'den de ri
vayet edilmi§tir- derler ki : insanlarla konu§acak yani onlara hitab 
edecektir. Ata el-Horasani de der ki : insanlarla konu§acak ve onlara: 
fliiphesiz insanlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanmamaktadtrlar, 
diyecektir. Bu ac;1klama Hz. Ali 'den de rivayet edilmi§ olup, ibn Cerir 
bu a<;Iklamayl tercih eder. Ancak bu ac;tkc;a §iiphelidir. En dogrusunu 
Allah bilir. Kendisinden gelen bir rivayet te ibn Abbas: insanlan yara
layacaktlr, demi§; kendinden gelen ba§ka bir rivayette ise : Hem onu, 
hem bunu (yani insanlarla konu§mayl ve insanlan yaralamay1) yapa
caktlr, demi§tir. Bu Hasan 'm da kavli olup aralarmda bir tezad bulun
mamaktafur. En dogrusunu Allah bilir. Bu canlmm zikredildigi birc;ok 
hadis ve haber varid olmu§tur ki bunlardan elde edebildiklerimizi zikre
delim. Yard1m dilenilecek alan ancak Allah'tlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Siifyan 'm ... Huzeyfe ibn Useyd (veya 
Esid) el-Gifari'den rivayetinde o, §6yle demi§tir: Biz k1yametin durumu
nu ararmzda tartl§Irken Allah Raslllii (s.a.) odadan yamrmza <;Iktl ve 
~oyle buyurdu: Siz on alameti gormedikc;e k1yamet kopmayacaktlr: Gii ... 
ne§in batldan dogmas1, duman, Dabbe, Ye'cuc ve Me'cuc'un ~lkl§l, Mer
yem Oglu Isa'nm c;lki§l, Deccal, iic; yer batmas1: Biri batlda, biri dogu
da, biri de Arap Yanmadasmdaki yer batmas1, Aden c;ukurundan <;Ika
cak bir ate§in insanlan siirmesi - veya toplamas1- onlar nerede gece
lerse crada gecelemesi, nerede ogle uykusuna yatarlarsa orada ogle uy
kusunda kalmas1. Miislim ve Siinen sahipleri, muhtelif kanallardan ol
mak iizere hajisi Fiirat el-Kazzaz kanallyla ... Huzeyfe'den mevkUf ola
rak rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu sayler. 
Yine Muslim hadisi Abdiilaziz ibn Refi' kanallyla Ebu Tufeyl'den mer
fu' olarak rivayet etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §oyledir: E,bu Da.vud Tayalisi'~ 
nin Talha ibn Amr kanallyla .. . Huzeyfe ibn Useyd el-Gifari E:bu Seri
ha'dan; Cerir ibn Ha·zim kanallyla .. . Abdullah ibn Mes'ud ailesinden 
birisinden -Talha'mn hadisi daha tamam ve daha giizeldir- riva:9eti
ne -gore §oyle anlatlyor : Allah Raslllii (s.a.) Dabbe'yi amp §Oyle buyur
du: Onun, zaman itibanyla iic; <;1k1§1 vard1r: Bir keresinde en uzak c;ol..; 
den <;Ikacak ve onun ams1 kasabaya - Mekke 'yi kasdediyor- girmeye
cektir. Sonra uzun bir zaman gec;ecek ve bir onceki <;lki§mdan ba§ka bir 
kere daha 91kacak. Onun an1s1 c;Ol ahalisini kaplayacak ve ams1 kasa
baya -Mekke'yi kasdediyor- girecektir. Allah Rasulii (s.a.) §Oyle de
vam etti: insanlar, haramllg1 ve §erefiyle Allah katmda mescidlerin en 
-biiyiigii olan Mescid-i Haram'da iken bu onlan korkutmayacak. flu ka
dar var ki Dabbe, Riikun ile Makam arasmda bagmp ba§mdan a§ag1 
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toprak serperken insanlar grup grup ve tek tek dag1lacaklar, inanan
lardan bir grup yerinde kalacak. Onlar iyi bilirler ki elbette Allah'1 aciz 
buakacak degillerdir. Dabbe i§e onlarla ba§lay1p onlarm yiizlerini par
latacak. 0 kadar ki onlarm yiizlerini parlak ylld1z gibi yapacak, yeryii
ziinde doniip gidecek, onu tutmak isteyen kendisine yeti§emeyecek, on
dan ka9an kurtulamayacak. Hatta ki§i namazla ondan kurtulmak iste
yecek de onun arkasmdan gelerek: E,y filanca, §imdi mi namaz klhyor
sun? diyecek, namaz k1lan ki§inin ona donmesiyle yiiziine damgasm1 
vuracak, sonra gidip mallarmda insanlara ortak olacak, §ehirlerde on
larla beraber olacak. Mii 'min ile kafir ayudedilebilecek. 0 kadar ki mii'
min: Ey katir, hakk1m1 yerine getir, diyecek. Hatta kafir: Ey mii'min 
hakk1nn yerine getir. diyecek. ibn Cerir, hadisi iki kanaldan olmak iize
re Huzeyfe ibn Useyd'den mevkuf olarak rivayet etmi§tir. En dogrusu
nu Allah bilir. Aynca ibn Cerir, hadisi Huzeyfe ibn Yemman rivayetiy
le merfu ' olarak da kaydeder. Bu rivayette Dabbe'nin Meryem Oglu Isa 
zamamnda ve Ka'be 'yi tavaf ederken 9Ikacag1 k1sm1 da vard1r. Ancak 
bu rivayetin isnad1 slhhath degildir. 

Muslim ibn Haccac der ki : Bi'ze Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe'nin ... Ab
dullah ibn Omer'den rivayetinde o, §Oyle demi§ : 

Allah Rasulii (s.a.)nden oyle bir hadis ezberledirn ki bir daha onu 
hi9 unutmad1m. Allah Rasulii (s.a.)nii §Oyle buyururken i§ittirn: (kiya
met) Alametlerinin 91k1§ itiba.nyla ilki, gl\ine§in bat1dan dogmas1 ve bir 
ku§luk vakti Dabbe'nin insanlara 91kl§Id1r. Bunlardan hangisi arkada
§mdan once olrnU§sa digeri once olanm · pe§inden son derece yakmdu. 

Miislim Sahih'inde, A'la ibn Abdurrahrnan ibn Ya'kub kanahyla ... 
Ebu Hiireyre (r.a .)den rivayet ediyor ki; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mw~tur : 

i:OC ji, i~l~l Ji, J~~~ J\, 0C)I J\, ~j: :X~~ t_.,U,~ ~~\\ IJ~:~ 
""' "" ,., "" "' ... • J ' _, ' 

~t:ll :::., jl , ·rh,, 
~u alt1 §eyden once arnellerde acele ediniz: Giine§in bat1dan dog

masi, veya duman. veya Decca!, veya Dabbe veya birinizin oliimii veya 
herkesin (her §eyin) 6liimii. Yine Miislim'in Katade kanahyla ... Ebu 
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Hiireyre (r.a.)den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore o, 
§oyle buyurmu§: ~u alt1 §eyden once amellerde acele ediniz: Decca!, du
man, Dabbetii'l-Arz, giine§in bat1dan dogmas1, her §eyin Olmesi ve biri
nizin olmesi. 

ibn Mace'nin Harmele ibn Yahya kanallyla ... Enes ibn Malik (r.a.) 
den, onun da Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetinde §Oyle buyurmu§: ~u 
alt1 §eyden once amellerde acele ediniz : Giine§in batldan dogmas1, du
man, Da hbetii'l-Arz, Decca!, birinizin olumii ve her §eyin oliimii. Hadisi, 
sadece ibn Mace rivayet etmi§tir. Ebu Davud et-Tayalisi'nin Hammad 
ibr. Seleme kanallyla .. . Ebu Hiireyre (r.a .) den rivayetinde Allah Rasulti 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Dabbetii 1-Arz <;Iktlgmda, yanmda Hz. Musa'
nm asas1 ve Hz. Siileyman (a.s.)m yiiziigii olacak; katirin burnuna asa 
ile vuracak, mii'minin yiiziinu yiizii.kle parlatacakt1r. Sonunda insanlar 
bir sofranm c;:evresinde toplanacak ve mii 'min kafirden ay1rdedilip bili
necektir. Hadisi imam Ahmed de Behz, Affan ve Yezid ibn Harun'dan, 
bu iic;:u ise Hammad ibn Seleme'den rivayet etmi§lerdir. Bu riva.yette §U 
fazlahk va·rdir: Dabbetii'l-Arz, kafirin burnuna yiiziikle vuracak, mii'
minin yii2liinii asa ile parlatacaktu. Sonunda bir tepsi ahalisi (bir sofra
dan yemek yiyenler) bir araya gelecekler de birisi : E~ mii'min, bir ba§
kasi: Ey kafir, diyecektir. ibn Mace de hadisi Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe 
kanahyla .. . Hammad ibn Seleme'den rivayet etmi§tir. 

ibn Mace der ki: Bize E.bu Gassan Muhammed ibn Amr'm ... Abdul
lah ibn Biireyde'den, onun da babasmdan rivayetinde o, §6yle anlatmi§: 
Allah Rast1lii (s.a.) beni Mekke yakmlarmda c;:olde bir yere gotiirdii. Bir 
de baktrm c;:evresi kumluk kuru bir yerdeyiz. Allah Rast1lii (s.a.): I§te 
Dabbetii'l-Arz §U yerden c;:1kacak, buyurdu. Baktlm oras1 bir kan§a gore 
ba§ parmakla i§aret parmag1 aras1 kadar bir yerdi. ibn Biireyde der ki: 
Birkac;: sene sonra hacca gittim. Bana kendisine ait bir asay1 g6sterdi. 
Baktrm benim §U asama gore §U §U kadardl. Abdiirrezzak'm Ma'mer'
den, onun da Katade'den rivayetinde ibn Abbas §Oyle demi§: 0, oyle bir 
hayvand1r ki; onun san tiiyleri, dart ayag1 vard1r. Tihame vadilerinden 
birisinden c;:lkacaktlr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Babam'm ... Abdullah 
(ibn Mes'ud)dan rivayetinde o, §Oyle diyor : Dabbetii'l-Arz, Safa'daki bir 
ya.nktan klsragm kO§maSI gibi c;:lkacak. Uc;: giinde henii.z ii~te biri bile 
c;:lkml§ olmayacak. (1) Muhammed ibn ishak'm E.ban ibn Salih'den ri
vayetinde o, §OYle diyor: Abdullah ibn Amr'a Dabbetii'l-Arz sorulmu§tu, 
§Oyle anlattl: Dabbetii'l-Arz, Mekke'de Safa'dan sonra gelen iyad deni
len yerdeki bir kayanm altmdan 91kacaktlr. Allah'a yemin ederim ki §a
yet onlarla beraber olayd1m Dabbetii'FArz'm altmdan c;:lkaca~ kayay1 

'(1) Herhalde bu, onun bliyilk!Ug"iinden kinA.ye olmal!dlr. (Qevirenler) . 
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asamla gosterirdim. Ey Abdullah ibn Arnr, o (c;J.ktlgl zaman) ne yapa
cak? diye sordular, doguya dontip oyle bir bagrracak ki bagm§l yeryti
ztintin dogusuna ula§acak, soma ~am tarafma dontip bir bag1racak, se
si oraya ula§acak. Sonra batlya dontip bag1racak, sesi bat1ya ula§acak. 
Sonra Yemen tarafma donrtip tekrar bag,.racak da sesini oraya ula§tlra
cak. Mekke'den yola c;1k1p Usfan'a ula§acak, dedi. Sonra ne olacak? de
nildi de Abdullah : Bilmiyorum, diye cevablad1. Abdullah ibn Omer'den 
rivayete gore; o, Dabbetti'l-Arz'm (Hacc'da) Mtizdelife'den Mina'ya dog
ru yola <;lkilacagl gece g1kacagm1 si:iylemi§tir. ibn Omer'in bu st:i,ztinti ibn 
Ebu Hatim rivayet etmi§ olup isnadmda ibn el-Beyleman vard1r. 

Vehb ibn Mtinebbih 'ten rivayete gore o, Hz. Uzeyr (a.s.) in ~oyle 
soyledigini nakletmi§: Sedom'un altmdan Dabbetti'l-Acz 91kacak, insan'" 
larla konu§acak, herkes onu i§itecek de hamile kadmlar gtinleri dolma
dan once doguracak, tat11 sular tuzlu sulara donti~ecek, dostlar birbi
rine dti§man olacak, hikmet yak1lacak ve ilim kaldmlacak. Yerytizti ken
disini takib eden §eyle konu§acak. i§te o zamanda insanlar, eri§emeye
cekleri §eyleri umup nail olamayacaklan §eyleri isteyecekler ve yiyeme
yecekleri §eylerde c;all§acaklar. Vehb'in bu soztinti ondan ibn Ebu Ha
tim rivayet etmi§tir. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... ·Ebu 
Htireyre (r.a.)den rivayetine gore; o, §byle demi§: ~tiphesiz ki Dabbetti'l
Arz'da her c;e§it renkten vard1r. iki boynuzunun aras1 bir binitli ic;in bir 
fersahllk yoldur. ibn Abbas, onun boynuzunun btiytik bir harbe gibi ol
dugunu sayler. Mti'minlerin emiri Hz. Ali ibn Ebu T'alib (r.a.)den riva
yete gore; o, §Oyle demi§: 0, oyle bir canlld1r ki; onun tavuk telekleri 
gibi telekleri, san ttiyleri, t1rnag1, kuyrugu ve sakall vardir. Soylu bir 
atm (k1sragm) k01~mas1 gibi tic; gun c;1kmaya devam edecek de, hentiz 
tic;te biri bile 91km1§ olmayacak. Hz. Ali'nin bu soztinti. de ibn Ebu Ha
tim rivayet ediyor. ibn Ctireyc'in ibn ·zubeyr'den naklettigine gore; o, 
Dabbetti'l-Arz'l niteleyip §t:iyle demi§: Onun ba§l oktiz ba§l, gozti domuz 
gozti, kulag1 fil kulag1, boynuzu dag kec;isi boynuzu, boynu deve ku§u 
boynu, gogsti arslan gogsti, rengi kaplan rengi, bogrti kedi bogru, kuy
rugu koc; kuyrugu, ayaklan deve ayaklan gibidir. Her iki mafsall aras1 
iki kulac;tlr. Onunla beraber Hz. Musa'nm asas1 ve Hz. Stileyman'm yti
ztigti de c;J.kacakt1r. Hie; bir mti'min kalmay1p ytizlerine Hz. Mlisa'nm 
asas1yla vuracak da onlarm ytizlerinde beyaz bir nokta olU§acak, bu nok
ta yay1llp sonunda btittin ytizti bembeyaz olacak. Hie; bir kafir b1rakma
y1p ytiztine Hz. Stileyman'm mtihrti ile vuracak da siyah bir nokta olu
§acak, bu nokta yay1llp btittin ytiztinti simsiyah edecek. 0 kadar ki in
sanlar c;ar§llarda: Ey mti'min §U ka~a, ey katir §U ka<;a? diye all§-veri§ 
edecekler. Hatta bir aile, sofralan ba§ma oturduklarmda, ic;leri11:den ki~ 
min mti'min, kimin kafir Qldugunu bilip tamyacak. Sonra Dabbetti'l
Arz onlara: Ey filanca, mtijdeler olsun, sen cennet ehlindensin; ey fi-
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Ian, sen de cehennem ehlindensin, diyecek. i§te Allah Tea.la'nm: «Ken
dilerine s0ylenm~ olan, ba§lanna geldigi zaman; yerden bir canll <;lka
nh.r ki insanlarm ayetlerimize kesin olarak inanmadlklanm soyleyerek 
konu§ur.» kavli budur. 

·':~tf1u--~~,::--r~~ ~ :--, "_).' =--,~.rt' Jr*:-t: ~ ....... {0:':.'..f--·:-
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83 - Ve o gun her ummetten, ayetlerimizi yalanlayan

lan toplanz. Onlar bir arada tutulurlar. 
84 - Nihayet geldikleri zaman; buyurur ki: Siz, Benim 

ayetlerimi anlamadl{plllZ halde mi yalanladllllZ? Y oksa 
yapt1g1ruz neydi? 

85 - Zulumleri yuzunden, soylenilen soz ba~lar1na gel
di. Art1k konu~amaz olurlar. 

86 - Gormediler mi ki; Biz, dinlenesiniz diye size ge
ceyi karanhk, vah~as1n1z diye de gunduzu ayd1nhk olarak 
yarattlk. Dogrusu bunda inanan bir kavim ivin ayetler 
vard1r. 

0 Giin 

Allah Teala haber veriyor ki klyamet gunu Allah'm ayetlerini ve 
Allah'm el<;ilerini yalanlayan zalimleri dtinya yurdunda ya::_Jrm§ olduk
lanm kendilerine sormak iizere onlan azarlayarak, su~;layarak, kti<;til
tiip tahkir ederek Allah'm huzurunda toplayacaktlr. Buyurur ki: «Ve o 
gtin her iimmetten, (her kavimden, her nesilden) ayetlerimizi yalanla
yanlan to.r;lanz.» Nitekim ba§ka ayetlerde de §6yle buyrulmakta:ilr: 
ccZulmetmi§ olanlan ve onlann e§lerini toplaym1z. » (Satfat, 22) . wRuh
lar <;iftle§tirildigi zaman ... » (Tekvir. 7). ibn Abbas (r.a.}, «Onlar bir 
arada tutulurlar.» ayetindeki ( 0 _y .JY.. ) fiilini; surtilurler, §eklinde an
lami§tlr. Katade der ki : Onlarm ilklerini sonuncularm uzerine surup 
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gotiiren men'ediciler vard1r. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bu 
fiili; terkedilirler, §eklinde anlarn.l§tlr. 

Hesab yerinde ve Allah'm huzurunda durdurulduklan zaman, Al
lah buyurur ki : ((Siz , Benim ayetlerimi anlamad1gm1z halde mi yalanla
dlmz? Yoksa o yaptlgm1z neydi? » Yani onlara inan9lan, amelleri ve ni-
9in mutluluk ehlinden olmay1p ta Allah TeaJa'nm buyurdugu ve9hile 
ni9in <<tasdik etmemi§ ve namaz k1lmamup (K1yame, 31) olduklan so
rulacaktlr. i,§te o zaman aleyhlerine huccet konulacak, onlarm sanlabi
lecekleri bir ozurlqi kalmayacaktlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: 
((Bu, onlann konU§amayacaklan giindiir. Onlara izin verilmez ki oziir 
dilesinler. Yalanlayanlarm o gun vay haline.n (Miirselat, 35-37) · buyuru
lurken Allah Teata burada da §oyle buyurmaktadlr: ((Zuliimleri yuz,un
den, soylenilen sbz ba§larma geldi. Art1k konu~amaz olurlar.» §a§mp 
kahr, cevab veremezler. Zira onlar, diinya yurdunda kendilerine hak
Slzhk eden kimselerdi. §imdi ise gizliyi ve a9lk olam bilen, hi9 bir gizli
nm kendisine gizli kalmad1g1 Allah'a dondiirillmii,§lerdir. 

Allah Teala tam kudretine , yuce saltanatma, itaatm ve emirlerine 
boyun egmenin vacib oldugu yuce §anma, getirmi§ olduklan sapilamaya
cak, aynlmamayacak ger9ekte peygamberlerinin tasdikine ve dogrulan
masma i§aretle §Oyle buyurur : ccGormediler mi ki; Biz, dinlenesiniz di- . 
ye size geceyi karanhk olarak yarattlk.» Onda karanhk vard1r ki o se
beple onlarm hareketleri ve nefesleri durgunla§Ir, sakinle§ir, giindiizle
rindeki yorgunluktan istirahat edip dinlenirler. (((;ah§aslmz diye de 
giindiizii aydmhk olarak yarattik.» Bu sebeple onlar mai§et, kazan9, 
yolculuk, ticaret ve ihtiya9 duyduklan diger i§lerini yaparlar. «Dogrusu 
bunda , inanan bir kavim i9in aye~ler vardlr.» 

87 - Sur' a ufurulecegi gun; Allah'1n dilediklerinden 
b~ka gdklerde olanlar da, yerde olanlar da korku i<;inde 
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kahrlar. Ve he psi boyunlan biikiilmii~ olarak O'na gelirler. 
88 - Sen, daglan goriir ve yerinde durur san1rs1n. Oy

sa onlar bulut gec;er gibi gec;ip giderler. Bu, her ~eyi sapa
saglam yapan Allah'1n san'atld1r. Muhakkak ki 0, yaptlk
lanruzdan haberdard1r. 

89- Kim, bir iyilikle gelirse; ona daha iyisi vard1r. On
lar, o giiniin korkusundan emindirler. 

90 -Kim de, bir kotiiliikle gelirse; yiizleri ate~te siirtu
liir. y ,a siz, yaptlklannizdan ba~ka bir ~eyle mi cezalandl
nlacakSllllZ? 

Sfir'a Vfiiriildligtinde 

Allah Teala, Sur'a, korku iifiirmesi giiniiniin korkusunu haber ve
riyor. :SU.r, bir hadiste de belirtildigi iizere kendisine iifiirillecek olan bir 
boynuzdur. Sur hadisinde ona Allah 'm emri ile israfil'in iifiirecegi be
lirtilmektedir. israfil once korku iifiirmesini iiftirecek ve bu iifiirmeyi 
uzun yapacaktlr. Bu, diinya omriiniin sonunda kiyametin dirilerden in
sanlarm en kotilleri iizerine kopacagi siiadadir. i§te o zaman «Allah'm 
dilediklerinden ba§ka - ki bunlar §ehidler olup Rablan katmda diridir
ler ve nzlklandinlmaktadirlar- Goklerde olanlar da, yerde olanlar da 
korku i~inde kallrlar.» imam Muslim ibn Haccac der ki: Bize Ubeydul
lah ibn Muaz el-Anberi'nin ... Abdullah ibn Amr (r.a.)dan rivayetine 
gore ona birisi gelip: Senin kiyamet §Oyle §oyle kopacaktlr. diye naklet
mekte oldugun hadis de nedir? demi§ti. Abdullah; siibhanallah veya La 
ilahe illallah -ve buna benz.er ba§ka bir kelime daha- deyip §Oyle de
vam etti : Bir daha hi~ kimseye asla hie; bir §ey rivayet etmemeye azmet
mi§imdir. Ben §6yle dedim: ~iiphesiz siz, az zaman sonra evleri harab 
edecek biiyiik bir §ey goreceksiniz, §6yle §Oyle olacak. Allah Rasulii (s.a.) 
buyurdu ki: Deccal. iimmetim i~inde ~lkip kirk - kirk g·iin mii, yoksa 
kuk ay mi, yoksa kirk sene mi bilmiyorum- kalacak. Allah Teala Mer
yem Oglu lsa'yi gonderecek. 0 , Urve ibn Mes'ud gibidir. Deccal'in pe§ine 
dii.§iip onu helak edecek. Sonra insanlar yedi sene kalacaklar ki bu si
rada iki ki§i arasmda dii§ffianllk olmayacak. Daha sonra Allah Teala 
~am tarafmdan soguk bir riizgar gonderecek. Yeryiiziinde kalbinde zer
re miktar hayir veya iman alan hie; kimse kalmayip riizgar onun rUhunu 
kabzedecek. 0 kadar ki onlardan birisi bir dagm kovuguna girmi§ dahi 
olsa riizgar orada onun ii·zerine girip rUhunu kebzedecek. Abdullah ibn 
Amr §Oyle devam ediyor: Bunlan Allah Rasulii (s.a.)nden i§ittim. Bu-
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yurdu ki : ~ehvetlerini giderme, kotiili.ik ve fesada ko§mada ku§larm u~
masl kadar h1z1I, birbirlerine du§manlik ve zulumde y1rt1C1 hayvanlar 
gibi olan insanlann en kotiileri kalacak. Bunlar hi<; bir iyiligi tanrma
YlP hi9 bir kotiilugii ho§ gormemezlik etmeyecekler. ~eytan onlara te
messul edip : icabet etmiyor musunuz? diyecek de onla::: Bize ne emre
dersin? diyecekler. ~eytan onlara putlara tapmmalanm emredecek. On
Jar bu zamanda bol nz1k ve guzel bir ya§antl i<;inde olacaklar. Sonra 
sllr'a iifiiri.ilecek. Onu i§iten hi<; kimse kalmay1p boynunu uzatarak ku
lak kesilecek. Onu i§iteceklerin ilki, develerinin havuzunu ta'mir edip 
s1vayan bir adam olacakt1r. 0 yikllacak, butiin insanlar y1kllacaklar. 
Sonra Allah Teala hafif bir yagmur - veya bir gi:ilge demi§tir- gonde
recek - veya indirecek, demi§tir ve bu §i.iphe ravi Nu 'm£m'dand1r- bu
nunla insanlann cesedleri bitki bitirilir gibi bitirilecek. Sonra Sur'a bir 
kere daha ufiirulecek, bir de goreceksin ki onlar kalknn§lar baklmyor
lar. Sonra : Ey insanlar, Rabb1mza gelin. Durdurun onlan, <;i.inku soru
lacaklar, denilecek. Daha sonra: Cehenneme gonderilecekleri 91karm, 
denilecek. Ka<; ki§iden ka<;I? diye sorulacak da , her bin ki~iden dokuz 
yuz doksan dokuz, denilecek. i§te o gun, <;ocuklar ihtiyarlay1p sa<;lan be
yazla§acak ve o gi.in bald1rlar s1vanacak. 

( ... ) 
!§te bu. korku i.ifiirmesidir. Bundan sonra y1k1lma ufi.irmesi yani 

oliim ufiirmesi olacaktlr. Bundan soma da alemlerin Rabbma kalki§ 
i.ifiirmesi gelir. Butiin yaratlklarm kabirlerinden <;Iki§l bununladir. Bu 
sebepledir ki Allah Teala : «Ve hepsi boyunlan bukiilmi.i§ olarak O'na 
gelirler.» buyurmu§tur. Onlar al<;altilmi§ ve boyun egmi§ olarak gele .. 
ceklerdir. Hi<; kimse O'nun emrinden geri kalamayacaktir. Nitekim ba§
ka ayet-i kerime'lerde §Cyle buyrulur : «0 , sizi <;agud1g1 gun; hamdede
rek davetine uyarsmlZ. » (isra, 52). «Sonra sizi bir <;agumaya gorsun, 
hemen <;Ikiverirsiniz.» (Rum, 25) . Sur hadisinde §6yle denilmektedir: 
U<;iincu ufurmede Allah TeaEt'nm emriyle ruhlar surun bir deligine ko
nulacak, israfil Sur'u cesedler kabirlerinde ve yerlerinde bitirildikten 
sonra ufurecek. Sur'a ufuruldugu zaman ruhlar u<;acaklar. inananlarm 
rfrhlan nurdan panl panl panldarken, katirlerin ruhlan kapkaranhk ola
cak. Allah Teala buyuracak ki : izzetim ve celalim hakk1 i<;in her bir ruh 
kendi cesedine donecektir. Boylece rfrhlar cesedlerine donecekler, zehirli 
bir hayvan tarafmdan sokulan kimsede zehirin sirayet ettigi gibi ruh
lar. cesedlerine girip sirayet edecekler. Sonra kabirlerinden dogrulup 
iizelerinden toprag1 silkeleyecekler. Allah Teala §6yle buyurur : «0 gun 
onlar, dikili ta§lara dogru ko§uyorlarini§ gibi kabirlerinden <;abuk c;abuk 
91karlar.n (Mearic , 43). 

«Sen, daglan gorur ve onlan .yerinde durur (sabit) samrsm. Oysa 
onlar (yerlerinden aynlip) bulut gec;:er gibi geGiP giderler.>> Ba§ka ayet-i 
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kerime'lerde Allah Teala §Oyle buyurur: «0 gi.in gok sarslldik~a sars11I.r. 
· Daglar yi.iri.idiik~e yi.iri.ir.>> (TUr, 9-10), «Ve sana daglardan sorarlar. De 

ki: Rabb1m, onlan ufalayip savuracak. Yerlerini di.iz kuru bir toprak 
haline getirecek. Orada ne ~ukux, ne de bir ti.imsek goreceksin.» (Ta
Ha, 105-107), «Bir gi.in daglan yi.iri.iti.iri.iz de, yeri di.imdi.iz gori.irsu·n.» 
(Kehf, 47). 

«Bu, her §eyi sapasaglam yapan Allah'm san'atidlr.>> Bunlan Allah 
Teala en yi.ice kudretiyle yaprm§tlr, ki 0 yaratt1g1 her §eyi miikemmel 
yapmi§ olup bunda hikmet sahibidir. «Muhakkak ki 0, yaptlklarmiZdan 
haberdaxdrr.>> Kullarmm i§lemi§ oldugu hayn ve §erri en iyi bilendir 
ve bu yi.izden onlan cezalandiracaktl!r. 

Da:ha sonra Allah Teala, o gi.inde mutlu ve mutsuzlann durumunu 
beyan edip §Oyle buyurur: «Kim, bir iyilikle gelirse; ona daha iyisi var
drr.» Katade, ayetteki iyiligin; ihlas oldugunu soylerken, Zeynel Abidin 
de bunun; La ilahe illallah soZiii oldugunu sayler. Ba§ka bir yerde (En'
am, 160) ayetinde belirtildigi i.izere onun i~in bunun (iyiliginin) on 
misli vardrr. «Ve onlar o gi.ini.in korkusundan emindirler.» Nitekim ba§
ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyrulur: «0 en bi.iyiik korku bile onlan 
tasalandumaz.» (Enbiya, 103), «Kiyamet gi.ini.inde ate§ atllan rm, yok
sa gi.iven 'i~inde olan rm daha iyidir?>> (Fussilet, 40), «Ve onlar yi.iksek 
dereceler i~inde emindirler.» (Sebe', 37) . 

«Kim de, bir kotiiliikle gelirse; yuzleri ate§te si.irtiili.ir.» Kim ki Al
lah Teala'ya hi~ bir iyiligi olmaksiZm koti.ili.ik sahibi olarak kaVU§Ursa 
veya koti.iliikleri iyiliklerinden agrr basarsa hepsi yaptiklan ol~i.isi.ince 
cezaya ~arptmlacaktlr. Bu sebepledi.r ki: «Ya siz, yaptiklanmzdan ba§
ka bir §eyle mi cezalandirllacaksimz?» buyurmU§tur. ibn Mes'ud, Ebu 
H'iireyre, ibn Abbas -Allah onlardan raz1 olsun- Enes ibn Malik, Ata, . 
Said ibn Ci.ibeyr, ikrime, Mi.icahid, ibrahim en-Nehai, Ebu Vail, Ebu 
Salih, Muhammed ibn Ka'b, Zeyd ibn Eslem, Zi.ihri, Si.iddi, DahhAk, 
Hasan (el-Basri), Katade ve ibn Zeyd, «Kim de, bir kotiiliikle gelirse ... >> 
ayetinde §irk (Allah'a ortak k~ma) in kastedildigini soylemi§lerdir. 

Tefslr, C: XI; F . 388 
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91- Ben, ancak bu ~ehrin Rabb1na kulluk etmekle 
emrolundum. 0, burayl sayg1deger k1lml~tlr ve her ~ey 
O'nundur. Ben, m_uslfunanlar~an olma:kla emrolundum. 

92- Ve Kur'an okumakla da. Kim hidayete ererse; 
yaln1z kendisi ic;in ermi~ olur. Kim de sap1tlrsa; de ki: 
Ben, s~dece uyaranlardan1m. 

93- De ki: Hamdolsun Alla:h'a. 0, size ayetlerini gos
terecektir. Siz de onlan tan1y-acalksrmz. Ve Rabb1n yaptlk
larlnlzd'an habersiz degildir. 

Allah Teala burada Rasuliine : ((Ben, ancak bu §ehrin Rabbma kul
luk etmekle emrolundum. 0 , bu~ayi saygideger kilmi§tir ve her §ey 
O'nundur.ll demesini emrederken ba§ka bir ayet-i kerimede §6yle buyu
rur: <<De ki: Ey insanlar, benim dinimden §iiphede iseniz, ben Allah'tan 
b~ka ta.ptiklarmiza tapmam. Ancak, sizi oldiirecek alan Allah'a kulluk 
ederim.ll (Yllnus, 104). Burada Rabh~n o §ehre nisbet edilmesi oraya 
§eref, deger verme ve onunla ilgilenme kabilindendir. Nitekim ba§ka bir 
ayette §oyle buyurur: <<Bu evin Rabbma ibadet etsinler. Ki 0 , kendile
rini a~bkta.n kurtarmi§ ve kockudan emin kllmi§tlr.» (Kurey§,3- 4). 

cO, buray1 saygideger kllmi§tlr.» Oranm haram olmasi; kader ve 
~riat yoniinden Allah'm orayi haram, saygideger kilmasiyla olmu§tur. 
Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde tbn Abbas'tan rivayetle sa
bit olduguna gore, Allah Rasillii (s.a.) Mekke fethi giinii §Oyle buyur
mu§tur: ~ii.phesiz ki bu §ehri, Allah Teala g6kleri ve yeri yarattlgi gun
de haram (saygideger) kilmi§tir. Bmasi Allah Teala'mn haram kilma
siyla kiyamet giiniine kadar muhteremdir. Dikeni kopanlmaz, avi iir
kiitiilmez, ilan etmek isteyenin di§mda dii§iirillmii§ e§yasi (Lukata) ahn
n...az, Ye§il otlan bi~ilmez .. . Ve Ra.vi, had'isin tamanum rivayet et~tir. 
Ayrica bu sahib, hasen ve miisned hadislerde kesinlik ifMe eden bir 
cemaatm kanallarmdan rivayetle sabittir. Nitekim ahkam kitablanmn 
llgili yerlerinde a<;Iklarimi§tlr. Hamd Allah'adir. 

eVe her §ey O'nundur.~ kisrru, daha genel olamn daha ozel olana at
fi -kabilindendir. 0 , bu §ehrin Rabbi ve her §eyin Rabbi, sahibidir. eBen, 
miisliimanlardan olmakla, (Allah'I bkleyen, ihlas sahibi ve Allah'm em
rine boyun egip itaat edenlerden) olmakla emrolundum. Ve Kur'an oku
makla; (Kur'an'I insanlara okuyarak onlara ula§tirmakla) da emrolun
dum.» Nitekim ba§ka ayet-i kerime 'lerde §Oyle buyruluyor: <(i§te bunla
n sana; ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. ll (Al-i imran, 
58), <<Sana MUsa. ile Firavun'un haberinden inanacak bir kavim h;in 
dogru olarak anlataca~z.» (Kasas, 3) . ~i.i.phesiz ben ,bir teblig edici ve 
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uyanc1y1m. <<Kim hidayete ererse ; yalmz kendisi igin ermi:~ olur. 
Kim de sap1tirsa; de ki: Ben, sadece uyaranlardamm.'' Ben, kavimleri
ni uyaran peygamberlerin durumundayim. Onlar iizerlerindeki risaleti 
kavimlerine teblig etme gfuevini yerine getirmi§, uhdesinden kurtulmu~
lar ve artlk iimmetlerinin hesab1 Allah'a kalmi§trr. Nitekim Allah Te
ala, b~ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyurur: <<Senin vazifen, sactece tf;b· 
lig etmektir. Hesap gormekse Bize dii§er." (Ra'd, 40), <<Sen, ancak bir 
uyar1c1Sm. Ve Allah, her §eye Vekil'dir." (Hud, 12) . 

((De ki: Hamdolsun Allah'a. 0, size ayetlerini g5sterecektir. Siz de 
onlan tamyacaksmlZ.» Hamdolsun 0 Allah'a ki, aleyhine huccet koy
madan ve hakkmdaki ozrii kaldrrmadan hi~ kimseye azab etmez. Bu se
bepledir ki Allah Teala: ((0 size ayetlerini g0sterecektir. Siz de onlan 
tamyacaksmiZ.» buyurmU§tUr. Nitekim Allah Tea.la b~ka bir ayette 
~yle buyurmaktad1r: <<Onun hak oldugunu anlaymcaya kadar ayetle
rimizi onlara hem dl§ d iinyada, hem de kendi i~lerinde gO.sterecegiz. » 

(Fussilet, 53) . 
«Ve Rabbm yaptlklanmzdan habersiz degildir. (Aksine 0, her §eye 

§i'l.hiddir) ·" ibn Ebu Hatim der ki: Ebu Orner kanallyla .. . Ebu Hiireyre'
den nakledildigine gore Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: «Ey in
sanlar, sizden hi~ kimse Allah'tan gafil olma.sm. ~iiphesiz ki Allah Te
ala §i'l.yet herhangi bir §eyden habersiz olayd1 sivrisinek, hardal ve zer
reden habersiz olurdu. Yine ibn Ebu HB.tim'in Muhammed ibn Yahya 
kanallyla ... Orner ibn Abdiilaziz'den rivayetine ·gore; o, §Oyle demi§tir: . 
~ayet Allah Teala herhangi bir §eyden habersiz olmU§ olaycb, riizgarla
rm silmi§ oldugu insanoglunun ayak izinden habersiz olurdu. imam 
Ahmed -Allah ona rahmet eylesin-den naklen anlatlld1gma gore o, 
kendisinin veya bir b~kasmm olsun §U iki beyti okurmU§: 

«Herhangi bir giin yalmz kald1g,.n takdirde yalmz kaldrm deme. 
Fakat benim iizerimde bir gozetici var de. 

Bir an i~in olsun Allah'm gafil oldugunu ve O'na gizli kalacak bir 
§eyin gaib oldugunu sanma." 

NEML SOREStNtN SONU 
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imam Ahmed ibn Hanbel - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Bi
ze Yahya ibn Adem'in .. . Ma'dikerib'den rivayetinde o, ~yle demi§tir: 
Abdullah (ibn Mes'ud)a vard1k ve bize Ta, Sin, Mim sllresini okumasmt 
istedik. Bu sure ezberimde degil. Fakat siz onu Allah Rasulti. (s.a.)nden 
alana, Habba.b ibn E:ret'e gidiniz, dedi. Habbab ibn Eret'e vardlk da su
reyi bize okudu. Allah ondan ho§nud olsun. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Ta, Sin, Mi'm. 
2 - Bunlar, apa~ak Kitab'1n ayetleri~lr. 
3- Sana Mfi.sa ile Firavun'un haberinden inanacak 

bir kavim i<;in ldogru olarak anlatacag1z. 
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4 - Ge:n;ekten, Firavun, yeryU.ziinde zorbahga yoneldi 
ve halk1n1 siniflara ay1rd1. lc;lerinden bir zfunreyi giic;siiz 
bularak ogullarini bogazhyor, kizlanni diri biraJlnyordu. 
Ciinkii o, bozgunculardandi. 

5 -Biz ise istiyorduk ki; gii,Qsiiz saYilanlara iyilikte bu
lunalrm, onlan onderler kilalrm ve onlan varisler yapalrm. 

6- Ve onlar1 memleketlerine yerle~tirelim, Firavun'a, 
Haman'a ve ikisinin askerlerine c;ekinmekte olduklan ~ey
leri gosterelim. 

Hz. Miisi. ile Fi~vun'un Haberl 

Huruf-1 Mukattaa hakkmdaki bilgi daha once g~~ti. 
«Bunlar, apa~1k Kitab'm; (~Ik-se~ik, i~lerin ger9eklerini, olmu§ ve 

olacaklarm ilmini a9Iklayan kitabm) ayetleridir. Sana Mfu3a ile• Fira
vun'un haberinden inanacak bir kavim i9in dogru olam anlatacag1z.» 
Nitekim, b~ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «Biz, sana bu 

· Kur'an'1 vahyetmekle; klssalann en giizelini sana anlatlyoruz.)) (Yu
suf, 3). Sanki sen l}ahid olmU§Sun ve haz1r bulunmul}Sun gibi i§leri ol
dugu l}ekilde sana anlatacag1z. «Ger~ekten Firavun, yeryiiziinde zorba
llga yoneldi, (biiyiiklendi ve zalimlerden oldu), halklm s1mflara ay1rd1. 
(Onlardan her bir s1mf1 devlet il}lerinden diledigmde kulland1.) i~le·rin
den bir ·ziimreyi, (israilogullanm) gii~iiz buldu.» isra.ilogullan o vakit
te, ·halklnm en 'hayrrlllan idiler. Allah Teala onlarm iizerine bu inad~1. 
zruim krall musallat klld1. 0, onlan en bayag1 il}lerde ~alll}tlrdi. Onlan 
gece ve giindiiz kendi i§lerinde, tebeasmm i§lerinde yoruyordu. Aynca, 
hem onlan bir a§ag1lama ve tahkir, ve hem de onlann i9inden ~1kacag1 
kendilerine haber verilen bir ~ocugun dogup yetil}mesinden korkarak, er~ 
kek ~ocuklanm oldiirtiiyor ve kadmlanm diri b1raklyordu. Firavun ve 
iilkesi ahalisi, israilogullanmn i~inden, Firavun'un helakma ve devle
tinin ellerinden gitmesine sebep olacak bir ~ocugun ~1kmas1yla ·korku
tulm~lardi. K1ptiler bu haberi israilogwlarmdan almi§lardl ki; onlar 
Mls1r diyarma geldigi s1rada Hz. ibrahim el-Halil'in bunu miijdelemi§ 
oldugunu (kitablannda) okumaktaydllar. Hz. ibrahim Mls1r'a gelip te 
orada hiikiimran olan bir zorba ile aralarmda ge~en hadiseler meyda
na geldiginde, o zorba Sare'yi cariye edinmek iizere al~ ve fakat Al~ 
lah Teala Sare'yi ondan koruyarak kudreti ve saltanat1 ile onu Sare'den 
men'etmi§ti. Hz. ibrahim (a.s.) ~ocuklarma, kendi sulbiinden ve ziirri
yetinden, Mls1r krallm helak edecek bir ~ocugun dogacagm1 miijdele
mil}ti. K1ptiler bunu Firavun'un yamnda anlattilar da, Firavun bundan 
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salomp korkarak tsrailogullarmm erkek ~ocukla.nmn oldiiriilmesini em
retti. Ancak sakmma hit; bir zaman kader kar§ISmda fayda vermeye
cekti. Zira Allah Teala.'nm eceli (takdir buyurm~ oldugu siire) g~ip 
zamam gelince, elbette geciktirilrnez ve her surenin bir yazg1s1 vard1r. 
Bu sebepledir ki; Allah Teala: 11Biz ise istiyorduk ki; gut;siiz sayilanlara 
iyilikte bulunalrm, onlan onderler k1lallm ve onlan varisler yapallm. 
Ve onlan memleketlerine yerle§tirelim, Firavun'a, H.a.man'a ve ikisinin 
askerlerine t;ekinmekte olduklar1 §eyleri gO.sterelim.» buyurmu§ ve on
lar hakkmda da ooylece yaprm§tlr. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde 
§Oyle buyrulur: ((Hor gorUlm'ii§ olan o kavmi de, bereketlendirdigimiz ye
rin dogm~nna ve bat1Iarma m.i~1 k1ldik. Rabblffiln tsrailogullarma 
vuku bulan giizel 50zu de onlann sabretmelerinden dolayi yerini buldu. 
Firavun'un da, kavminin de yapmakta ve yUkseltmekte olduklan §ey
leri harab ettik.» (A'rat, 137), ((Boylece oralara !srailogullarmi miras~I 
ki.ld.lk.» (~uara, 59) . Firavun, gucu ve kuvvetli ile Hz. MUsa.'dan kurtul
mak istemi§; bu arzusu, kaderi emrine muha.lefet olunamayan yiice 
melik olan Allah'm kaderi yanmda ona bir fayda vermemi§; aksine O'nun 
hUkmu g~erli olup, Firavunun Hz. Musa elleriyle heHl.k olurunasma d!ir 
ezelde Yazrm§ olduklan yerine gelmi§tir. Hatta., varhgmdan sakmdlgl 
ve bu yuzden binlerce ~ocugu katlettirdigi bu ~ocugun yeti§me yeri Fi
ravun'un yatag1 ve evi olmu§tur. Onun g1das1 ey Firavun; senin yeme
ginden olmu§tur. Ve onu sen terbiye edip §efkat ·gO.stermi§tin de, senin 
ve ordunun oltimu onun elleriyle olmu§tu. Bu senin, ytice goklerin Rab
bmm; Ka.hir, Galib, Azim, Aziz, azab1 §iddetli, diledigi olan ve dilemedigi 
olmayan Allah oldugunu bilmen it;indir. 

7- Musa'n1n annesiine: Onu emzir. B~1na bir §ey gel
mesinden korktugun zaman onu suya :t>lrak. Korkm.a, 
uzulme, §iiphesiz onu Biz sana dondurecek ve peygamber 
y.ap·acagiz, diye vahyettik. 

·s- Firavun'un adamlan bunun uzerine onu aldllar. 
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QUnkii o, sonunda kendileri tc;in bir dii§man ve bir tasa 
olacakt1. Zira Firavun, Haman ve askerleri gen;ekten su<;lu 
idiler. 

9 - Firavun'un ~..ans1 dedi ki: Benim de, senin de goziin 
ayd1n olsun. Onu oldurmeyin. Belki bize faydas1 dokunur 
veya onu ogul ediniriz. Ve onlar, i~in farklnda degillerdi. 

Hz. Mnsa'run Annesi 

Anlatbklarma gore Firavun, israilogullan erkeklerinin ~ogunu ol
diirdU.gunde Klptiler, israilogullannm tiikenip, onlarm iistlenmekte ol
duklan zor i.§leri kendilerinin iistl~neceginden korktular ve Firavun'a: 
Eger bu durum devam edecek olursa, onlarm ihtiyarlan olecekler, er
kek ~ocuklan da bu oldiirme ile y~amayacagma gore, onlarm kadmlan 
erkeklerinin yapagelmekte olduklan i§leri miimkiin degil yerine getire
meyecekler ve bu i.§ler bize kalacak, dedilet. Bunun iizerine Firavun, ~o
cuklann bir sene oldiiriilmesini, bir sene de sag b1rakllmas1m emretti. 
Hz. Harun (a.s.) ~ocuklann sag btrak1ld1g1 senede diinyaya geldi. Hz. 
Musa (a.s.) ise, ~ocuklan~ oldiiriildiigu sene dogdu. Firavun'un bu i§le 
gorevli adamlan vard1. Bunlar kadmlan dola§rrlar ve hamile olanlan 
gordiikleri zaman, onun ismini kaydedip dogum zamam geldiginde, ~o
cugu klpti kadmlar ahrlar; eger kadm k1z ~ocugu dogurmu§sa onu bl
raklr ve giderler, erkek ~ocuk dogurm~sa o oogazlay1c1lar ellerinde kes
kin b1<;aklar oldugu halde girip ~ocugu katleder ve b1rak1p giderlerdi. Al
lah onlan kahretsin. Hz. MU.Sa'mn annesi, ona hamile kald1~ zamap di
ger kadmlarda oldugu gibi hamilelik alametleri ortaya ~1kmam1§ ve bu 
i§le gorevli kadmlar da onun durumunu anlayamami§lardL Fakat Hz. 
MUsa. 'mn annesi, bir erkek ~ocuk dogurdugu zaman son derece bunal
ffil§, hem ~ok korkm~ ve hem de onu ~ok sevmi§ti. Hz. Musa (a.s.)yl 
kim gormii§Se onu mutlaka sevmi.§tir. Onu seven ise tabiat geregi ve 
§er'an mes'ud ki§idir. Allah Teala bir ayet-i kerime'de: «Goziimiin oniin
de yeti.§esin diye senin iizerine kabmdan bir sevgi koydum.» (Ta-Ha, 39) 
buyurur. Hz. Musa'nm annesi bunaldl~ zaman onun kalbine ilham 
olundu. Nitekim Allah Teala §Oyle buyurur: ((MUsa.'nm annesine: Onu 
emzir. B~ma bir §eY gelmesinden korktugun zaman onu suya b1rak. 
Korkma, iiziilme, §iiphesiz onu Biz sana dondiirecek ve peygamber ya
pacagiz, diye vahyettik.» Hz. Musa'mn annesinin evi Nil k1y1smdaydL 
Bir sand1k edindi, i<;ine yatak dO§edi ve c;ocugunu emzirmeye b~lad1. 
Korktuklarmdan birisi yaiuna girdigi zaman ~ocugu o sand1ga koyar ve 
denize (Nil nehrine) sallverir, sand1g1 yanmdaki bir ipe baglard1. Bir 
giin yamna korktugu birisi girince gidip ~ocugu o sandlga koydu, san-
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dJ.g1 nehre sallverdi ve baglarnay1 unuttu. Su, sand1g1 allp gotfudti. Ni
hAyet sand1k Firavun'un evine kadar geldi. Cariyeler sand1~ allp ytik
lendiler, Firavun'un kansma gottirdtiler. i~inde ne oldugunu bilrniyor
lardl ve Firavun'un kansmdan bir ba§kas1 onu ar;acak olursa, ba§larma 
bir musibetin gelmesinden korkuyorlardl. Firavun'un kans1 sand1g1 ar;1p 
ta onda yaratlklarm en gi.izel, en tat11s1 bir r;ocuk gori.ince, ona bakar 
bakmaz Allah Teala onun kalbine r;ocugun sevgisini dti§tirtiverdi. ~tip
hesiz bu, onun saadetinden idi. Bir de Allah Teala onun §erefli kllmma
Slm, kocasmm ise mutsuzlardan olmasm1 takdir buyurmu§tu. Bu se
bepledir ki Allah Teala: «Firavun'un adamlan bunun uzerine onu aldl
lar. <;unkti o, sonunda kendileri ir;in bir dti§man ve bir tasa olacakti.» 
buyurmU§tur. Muhammed ibn ishak ve ba§kalan buradaki lam harf-i 
cerrinin illet, sebep bildiren la.m degil de,. ak1bet, yani sonuc; bildhen lam 
oldugunu soylerler. Zira onlar bu sand1g1 almakla, ir;indekinin kendi
lerine bir dti§man olmasml istememi§lerdir. ~tiphesiz ayetin zahiri on
larm s6ylediklerini gerektirrnektedir. Fakat ayetin siyak1 ve sibaklnm 
anlamma bak1ld1g1 zaman buradaki lam harfinin illet, sebep bildiren 
lam oldugu gortiltir. Zira buramn anlam1 §Udur: ~tiphesiz ki onlarm 
Hz. Mllsa'dan sakmmalarun !btalde daha belig olmas1 ir;in, Hz. Musa'y1 
onlara bir dti§man ve bir tasa k1lmas1 ir;in, Allah Teala onlann sand1g1 
almalanm takdir buyurmU§tur. Bu sebepledir ki: «Zira Firavun, Haman 
ve askerleri gerr;ekten sur;lu idiler.» buyurmu§tur. Mti'minlerin emiri 
Orner ibn Abdtilaziz'den rivayete gore, Allah'm kitabm1 ve ger;mi§ il
mindeki ger;erli kaderini yalanlamalarmda, Kaderiyye'den bir toplulu
ga o §U mektubu yazrnl§tl: Allah'm ger;mi§ ilminde Hz. MU.Sa, Firavun'un 
bir dti§mam ve ona bir tasad1r. Allah Teala: «Firavun'a, Haman'a ve 
ikisinin askerlerine r;ekinmekte olduklan §eyleri gosterelim.)) buyur
mu§tur. Siz ise: ~ayet Firavun Hz. Musa'mn dostu ve yard1mc1S1 olmak 
isteseydi, (olurdu) diyorsunuz. Halbuki Allah Teala: <<<;tinkti o, sonun
da kendileri ir;in bir dti§man ve bir tasa olacakt1.)) buyurmu'§tur. 

<<Firavun'un kans1 dedi ki: Benim de, senin de goztin aydm olsun. 
Onu oldtirmeyin, belki bize faydas1 dokunur. Veya onu ogul ediniriz. 
Ve onlar, i§in farkmda degillerdi.ll Firavun Hz. Musa'y1 gordtigunde, 
onun israilogullarmdan olmasmdan korktugu ir;in oldtirrnek istemi§ti. 
KariS! Asiye Bint Mtizahim ise, Hz. Ml1sa'y1 ondan korumaya ve· r;ocugu 
Firavun'a sevdirmeye r;ah§ml§ ve: Benim de, senin de goztin aydm ol
sun, demi§ti. Bunun tizerine Firavun: Senin ir;in ise, evet; ama benim 
ir;in hay1r, dedi. Nitekim boylece de olmu§ ve Allah Teala, Firavun'un 
kansma hidayet bah§ederken, Firavun'u da Hz. Musa'nm elleriyle he- · 
lak buyurmU§tur. Ta-Ha suresindeki Ftitl1n (fitneler) hadisinde bu kls
sa ibn Abbas'tan rivayetle merfu' olarak Nesei ve ba§ka hadis mecmua
lannda uzun gel¥n¥§ti. 
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((Belki bize faydasi dokunur.» Ger~ekten, Firavun'un karlSl i<;in 
wnulan bu fayda husule gelmi§ ve Allah Teala, Hz. Musa ile ona hida
yet ba.h$derek bu yiizden onu cennetliklerden k1l~t1r. Firavun'un 
kans1 <Neya onu ogul ediniriz.>> sOz.i.iyle Hz. Musa'y1 ogul edinmek iste
m~tir. Zhi. onun Firavun'dan ~ocugu olmami§ti. 

«Ve onlar, i.§in farkmda degillerdi.» Onlarm sand1g1 (ve i<;indeki r;o
cugu) almalanyla Allah'm murtd buyurdugu yi.ice hikmeti '··; K.::.sin 
hucceti bilrniyorlald.l. 

10- Mftsi'n1n annesi, yuregi bombo~ sabah etti. ~a
yet inananlardan olmas1 i~in kalbini peki~tirmemi~ olsay
dlk: nerdeyse onu ru;1ga vuracaktl. 

11- Onun klz karde~ine dedi ki: Onu izle, o da kimse 
farlnna varmadan onu uz~aktan gozetledi. 

12- Onceden Biz, onun sut annelerin memesini kabul 
etmemesini saglad1k. Bunun uzerine hem~iresi: Size, sizin 
a<hruza ona bakacak ve iyi davranacak lbir ev 'halk1n1 tav
siye edeyim mi? dedi. 

13- Boylece onun gozu aydln olsun, tasalanmas1n ve 
Al1ah'1n va'dinin mutlak gen;ek oldugunu 'bilsin diye, an
nesine geri verd.ik. Ama onlann <;ogu bilmezler. 

Allah Teala haber veriyor ki; ~;ocugunu Nil nehri ahp gittigi zaman 
Hz. Musa'nm annesinin kalbi, Hz. Musa dl§Inda bi.itiin di.inya i§lerinden 
~~~ olarak sabah1 etti. Bu a<;Iklamayi ibn Abbas, Mi.ic8.hid, tkrime, 
Said tbn Ci.ibeyr, Ebu Ubeyde, Dahhak, Hasan el-Basri, Katade ve ba~
kalan yapnu§tir. 

me 
ne1 
a<; I 
ki: 
ree 
Ke 
ti: 
du: 
<;J.k 
ay• 
lin 
del 
rna 

rel 
an 
mE 

mf 

on 
gil 
sUi 
sai 
nil 
Zil 
ir;i 
nil 

lig 
ra: 
M1 
§i.i 
ne 
da 
bi.J 
m : 
du 
le1 
al• 
ka 
ye 
ih 



Kasas, 10-13) HADlSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFS!R:l: 6197 

ccNeredeyse onu ~1ga vuracaktL>> ~ayet, Allah Teala onu sabrettir
merni§ ve ona sebat vermerni§ olsaydJ. iiztintiisii ve esefinin §iddetinden 
neredeyse ~ocugunun gittigini (9ocugunu suyun ahp gi)tiirdugiinii) 
a91ga vurup durumunu etrafma haber verecekti. Allah Teala buylitur 
ki: c§ayet inananlardan olmas1 i9in kalbini pek~tirmerni§ olsaydlk; ne
redeyse onu a91ga vuracaktl. Onun klzkarde§ine dedi ki: Onu izle.:. 
Kendisine s<>ylenenleri anlayacak kadar biiyiik olan ktzma §Oyle emret
ti: cOnu izle, . ( onun haberini ara, §ehrin kenar ve ko§elerinden onun 
durumu hakkmda bilgi topla.) 0 da (Hz. MU.sa'mn k1z karde§i bu ~ i9in 
91klp) kimse farkma varmadan onu uzaktan gozetledi.» tbn Abbas, 
ayetteki ( ~if "-! ..::...~ ) kelimelerini: Yanmdan gozetledi; §ek
linde anlarlten Miicahid : Onu uzaktan gozetledi, diye a~1klar. Katade 
der ki : Sanki onu kasdetmiyormU§ (ona bakiDiyormu§) gibi ona bak
maya ba§ladl. 

Hz. MUsa. (a.s.) Firavun'un evine yerle§ip, kralm kanSI onu seve
rek Firavun tarafmdan serbest blraktlmasmt sagladJ.gmda, evindeki siit 
annelerini ona arzetti. Fakat onlardan hi9 birinin memesini kabul et
medi. Kabul etmemekte de direndi. Onu emzirebilecek bir kadm bul
mak iimidiyle 9ocugu 9ar§1ya ~Ikardtlar. Hz. MUsa. 'nm ktz karde§i, onu 
onlarm ellerinde ·goriince tamdt; fakat onlar kendisini farketmedikleri 
gibi, o da durumunu a91ga vurmad1. Allah . Teala: cOnceden Biz, onun, 
siit annelerin memesini kabul etmemesini (takdiri bir harim k1lma ile) 
sagladtk.>> buyurur ki; boylece Allah Teala onu §erefli kilmi§ ve annesi
nin di§Irida bir ba§kasmm memesinden siit emmekten onu korumu§tur. 
Zira Allah Teala bunu, annesi korku i~ine dii§tiikten sonra emniyyet 
i~inde emzirsin diye annesine donilijiine bir sebep klliDl§tir. Hz. Mllsi'
nm k1z karde§i onlarm Hz. Musa 'y1 emzirecek birini bulmada 98.resiz
lige dilijtiiklerini goriince: ccSize, sizin ad1mza ona bakacak ve iyi dav
ranacak bir ev halk1m tavsiye edeyim mi?» dedi. tbn Abbas der ki: Hz. 
Milsa'nm heiD§iresi bu sozii soylediginde onu aldtlar ve durumundan 
§iiphelenerek: cc<;ocuga iyi davranacaklanm ve ona iyi bakacaklanm 
nereden biliyorsun? dediler. HeiD§iresi dedi ki: Ona iyi bakmalan ve iyi 
davranmalan kral ailesine siit anne olmaya ragbetlerinden ve bundan 
bir fayda ummalarmdandu. Bunun iizerine onu b1rakt1lar. Hz. Mi'J.Si'- · 
mn hem§iresi, onlara bu si>zii soyleyip onlann eziyyetlerinden kurtul
duktan sonra, onunla beraber evlerine gittiler. Qocugu annesine verdi
ler, Hz. Musa'mn annesi, memesini ona verir vermez hemen memeyi 
ald1. Buna 90k sevindiler ve kralm kansma miijdeci gitti. Firavun'un 
karlSl, Hz. MUsa.'nm annesini 9a:~np ona ihsanda bulundu, bol hediy
yeler verdi. Ger9ekte Hz. MUsa.'mn annesi oldugunu bilmiyordu. Onun 
ihs8.nda bulunup hediyyeler vermesi, 9ocugun onun memesini kabul et
mesindendi. Sonra Asiye, Hz. Milsa'mn annesinin, kendi yanmda kala-
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rak ~ocugu emzirmesini istedi. Ancak o kabul etmeyerek: ;>iiphesiz be
nim bir kocam ve ~ocuklanm var. Seriin yarunda kalamam, dedi. ~oyle 
ilave etti: Fakat, istersen onu evimde emziririm. Firavun'un kans1 bu
na olumlu cevab verdi, ona nafaka, yicekler ve bol bol ihsanlarda bulU:n
du. Hz. MUsa.'nm annesi de, hO§nftd ktlmrm§ olarak ~ocuguyla beraber 
dondii. Allah Teala onu izzet, makam ve bol nztk i~inde, korkudan son
ra emniyyet i~inde ktlmi§tir. (Onun korkusunu emniyyete ~evirm~tir). 
Bu sebepledir ki; bir hadiste ~oyle buyrulur: Bir i§ i§leyip de, yapt1g1 i§
te haytr murad edip sevabmt Allah'tan bekleyenin misali, Hz. Mftsa'mn 
annesi gibidir. Hem ~ocugunu emzirmi§ ve hem de kar§thgmt alrnt§tlr. 
Hz. Musa'mn annesinin ba§ma gelen bu s1kmtl ile, s1kmtldan kurtulu§U 
arasmda ~ok az bir sure vard1r. Bir gtin ve bir gece veya o kadar bir 
§eydir. En dogrusunu Allah bilir. i§in, kudret ellerinde oldugu Allah'm 
§am ne kadar yticedir. O'nun diledigi olur, dilemedigi olmaz. Zatmdan 
sakmanlara her bir tiztinttiden sonra ferahhk; her bir s1kmt1dan sonra 
bir ~lkl§ yeri bah§eder. Bu sebepledir ki: ccBoylece onun (~ocugu ile) 
gozti aydm olsun ve (~ocugunun kaybolmasma) tasalanmasm ve (bir 
de) Allah'm (~ocugunu ona geri ~evirecegine ve onu peygamberlerden 
ktlacagma dair) va'dinin mutlak ger~ek oldugunu bilsin diye, annesine 
geri verdik.» buyurmu§tur. <;ocugun kendisine geri verilmesinin ger~ek
le§mesiyle onun peygamberlerden bir peygamber olacagma art1k kesin 
olarak inanrm§tlr. Boylece gerek tabiat olarak ve gerekse §er'an onun 
i~in gerekli olan terbiyeyi vermekte kusur etmemi§tir. 

ccAma onlarm ~ogu bilmezler.» Allah'm fiillerindeki htikmtinti ve 
gtizel aktbetlerini onlann ~ogu bilmez. Allah'm fiilleri, diinyada ve 8.hi
rette ovtilrnti§tiir. Bazan olur ki meydana gelen bir i§ g()ntillere hO§ gel~ 
mez. Halbuki ger~ekte onun sonucu giizeldir. Nitekim Allah Teala ~Yle 
buyurmaktadlr: ccBir §ey hO§UillUZa gitrnedigi halde sizin i9in haytrh 
olabilir. Bir §ey de ho§unuza gittigi halde sizin i9in kotti olabilir.» (Ba
kara, 216); ccOlabilir ki; bir §ey sizin hO§unuza gitmez de Allah onu c;ok 
hay1rh kllar.» (Nisa, 19). 
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14- Erginlik Qag1na eri~ip olgunla~Inca; Biz ona ilim 
1e hikmet verdik. iyi davrananlan i~te boyle mukafatlan
dlnnz. 

15- 0, halk1n1n haberi olma:d1g1 bir s1rada ~ehre gir
di ve birbiriyle dovu~en iki aldam gordu. ~u. kendi adam
lanndan, bu da du~manlanndand1. Kendi taraf1ndan olan, 
du~maruna kar~1 ondan yard1m istedi. Bunun uzerine 
Mfi.sa, du~man1na bir yumruk indirdi ve olumune sebep ol
du. Bu, ~eytan1n i~idir. Zira o, apaQik saptlran bir du~man
dir, dedi. 

16- Dedi ki: Rabbrm, dogrusu kendime zulmettim. 
Bag1~la beni. Bunun uzerine onu bag1~lad1k. ~uphesiz ki 
Allah, Gaffi.r ve Rahim olan1n kendisidir. 

17 - Dedi ki: Rabb1m, bana verdigin nimet hakk1 ic;in, 
artlk suc;lulara asla yard1mc1 olmayacagrm. 

Allah Tea.la Hz. Mlisa (a.s.)nm, i§in ba§mdaki durumunu zikrettik
ten sonra onun ergiulik c;agma eri§mesi ve olgunla§masml da zikreder 
ki; Allah Tea.la'nm ona ilim ve hikmet vermi§tir. Miicahid, buradaki 
ilim ve hikmetin; peygamberlik oldugunu sayler. ((iyi davrananlan i§te 
boylece miikafatlandmnz.» Daha sonra Allah Tea.la, Hz. Mlisa ic;in tak
dir buyurmu§ oldugu peygamberlik ve onunla konu§ma §erefine ula§
masma sebep olan hadiseyi z.ikreder ki: bu da, bir k1ptiyi oldfumesi 
mes'elesidir. Bu, onun Mls1r diyanndan Medyen iilkesine c;1k1§ma sebep 
olmU§tur. Allah Teala §oyle buyurur: ((0, halkmm haberi olmad1g1 bir 
s1rada §ehre girdi.» ibn Ciireyc'in Ata el Horasani'den, onun da ibn Ab
bas'tan rivayetine gore, Hz. Musa'mn §ehre girmesi ak§am ile yats1 ara
smda olmU§tur. ibn el-Miinkedir'in Ata ibn Yessar'dan, onun da ibn Ab· 
bas'tan rivayetine gore ise bu, gece yans1 olmu§tur. Said ibn Ciibeyr, 
tkrime, .Siiddi ve Katade de bOyle soylemi§tir. 

«Birbiriyle (c;eki§ip) dogii§en iki adam gordii. ~u. kendi adamla
rmdan. (yani !srailogullarmdan), bu da dii§manlarmdan (yani Klpti
le~dei;l) dl.» Kendi adamlarmdan olanm, israilogullarmdan; digerinin 
de, K1ptilerden oldugu ac;Iklamas1, ibn Abbas, Katade, Siiddi ve Muham
med ibn !shak'mdlr. israilogullarmdan olam, Hz. Mlisa (a.s.) dan yar-
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dun istelll.i.§ ve Hz. Mllsa da insanlarm habersiz olmalan f1rsatm1 de
~erlendirerek K1ptiye yonelip dii§manma bir yumruk indirerek oliimiine · 
sebep olm~tur. Miicahid; Hz. M;U.sa'nm, dii~maruna bir yumruk vurdu
~unu ·royler. Katade ise, ona yanmdaki bir asa. ile vurdugunu sayler. 1§
te bu, onun oliimiine sebep olunca Hz. MUsA: cBu, ~eytanm ~idir. Zira 
o, ap~1k saptrran bir dii§mandrr, dedi. Dedi ki: Rabb1m, dogrusu kendi
me zulmettim. Ba~§la beni. Bunun iizerine onu bagi§ladlk. ~ii.phesiz ki 
Allah, Gafftr ve Rahim olanm kendisidir. Dedi ki: Rabb1m, bana verdi
~ nimet (makam ve izzet) hakk1 i~in. artlk su~lulara (Seni inkar 
edenlere ve Senin emrine z1d gidenlere) asia yard1mc1 olrruiyac$m.» 

.-' ,,, } ' ~· J ·~ / f"~}~ ,, __ - • / .,. \} JJ~~ ·..-:.~ .• ~~."~ ... :..'LS~\\~\,jJ' .... ~~C'.U.\."" \t' ~~ '.(;"" .. ~ ... ..r , , • ~ , , .. , 'l.JC 
~ ,,,,- ~ ~ ""..>}/.. > ~ _, •• ~ ~ ., -~®., ,..., ., ......... 
~\~"'\ ~~' ~'J~~ • ~ ~ r]\,"":. \_":'.~\~\)\)\ ~ \A ~-._,~\ _.:.tlYY.. ~ ..r'-7 .~ • .. ~ 

\ - > ' ,, - (II!.. ' / (' 
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18- $ehirde korku ic;inde etraf1 gozetleyerek sabah
ladl. Brr de baktl ki diin, kendisinden Y'ardrm isteyen kimse 
bak!rarak ondan yine yardrm istiyordu. Mftsa ona dedi ki: 
Dogrusu _sen, bes belli bir azg~ns1n. 

19- Derken ikisinin de ldii~man1 olaru yakalamak is
teyince: Ey Mftsa, dun bir cana k1yd1g1n gibi bana da m1 
k1ymak istiyorsun? Sen 1slah edenlerden olmay1 degil, yer
yiiziinde bir zorba olmay1 istiyorsun, dedi. 

Bu ayetlerde de Allah Teala Hz. Mllsa (a.s.) dan haber veriyor. 0 
klptiyi oldurdiigu zaman, §ehirde yaptlg1 i§ten dolaYI korku i~inde et
rafi g<>zetleyerek, olacak i§leri bekleyerek sabahladl. Yollardan birisin
de iken diin bir klptiye kalll kendisinden yardun isteyenin bu s~fer bir 
ba§kas1yla dov'ii§tiigi.inu gordii. Hz. Musa'nm ora::ian ge~mesi iizerine, 
yine ba~rarak ondan yard1m istedi. Hz. Mllsa kendisine: Dogrusu sen 
besbelli ,apa.~lk bir azgmsm, ~k kotii birisisin, dedi. Sonra o klptiyi ya~ 
kalamak istedi. israilogullarmdan olan adam kendisinin hor ve hakir 
oldu~na, gii~iiz ve zelil olduguna inanarak Hz. Musa'nm kendisine 
kasdetmek istedigini zannetti. 6zellikfe onun 50yledigini ~ittikten 
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sonra, kendisini korumak isteyerek: «Ety MUsa., dun bir cana k1yd1gm 
gibi bana da nu k1ymak istiyorsun ?» dedi. Bu, sadece HZ. Mlisa (a.s.) ve 
onun bildigi bir durumdu. Do~mekte oldugu ktpti bu so~u i§itince, 
hemen onun agzmdan alarak bunu Firavun'un kap1sma ul~tmp Fira
vun'a soyledi. Bunu ogrenen Firavun'un Ofkesi ve kini §iddetlendi ve 
HZ. MU.sa'y1 oldiirmeye azmetti. Onu huzfuuna getirmeleri i~in ~in
den adamlar gonderdj. 

~' ;;;~~~~~~y;u~,\~(Jr/~·~~:J:,Cf~~~~ 
,'\.:...:.. -;, "~ ~ ;~ .. ~., -' ,c.;::. 

""' \':\ \ :"".""' "" ~~tr2JS ' ; 

20 - Sehrin ote baq1ndan ko~a~ak bir' adam geldi ve 
dedi ki: Ey Musa, ileri gelenler seni oldiirmek ic;in arala
nnda gorii~iiyorlar. Hemen c;rk git, dogrusu ben, sana 
ogiit verenlerdenim. 

Allah Te.ala: «Bir adam geldi.» buyurarak, o gelenin erkeklik sifat
lanm Miz oldugunu belirtir. Zira o yolunu degi§tirmi§, Hz. Musa'nm 
pe§inden g'Onderilenlerin yolundan daha yakm bir yola girmi.§; onlardan 
once Hz. Musa 'ya ula§arak: «Ey Musa, ileri gelenler seni oldfu:mek i~iJ?. 

aralarmda gor~u(p isti§are edi)yorlar. Hemen §ehirden \!lk git. Dog
rusu ben, sana ogut verenlerdenim.)) demi§tir. 

21 - Bunun · iizerine korku i·c;inde g()zetleyere:k ora
dan <;aktl ve: Rabbrm, beni 0 zalimler ,giirfrhundan lrurtar, 
dedi:. 

Tefstr, C : XI; F . 389 
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22 - Medyen taraf1na yoneldiginde <:ledi ki: Umarrm 
ki Rabb1m, beni yolun dogrusuna hidayet eder. 

23- Medyen suyuna var1nca; davar1ar1n1 sulayan bir 
insan toplulugu ;gordu. Ve onlardan ba~ka surulerini go
zetleyen iki kad1n bul'du. Onlara: i~iniz nedir? dedi. On
lar da: <;o banlar aynlana kadar biz sula;may1z. Baoom1z 
<;ok ya~bd1r da ondan, dediler. 

24 - Bun un uzerine onlannkini sulad!. Sonra golgeye 
<;ekildi ve dedi ki: Rabb1m, dogrusu bana indirecegin hayra 
muhtac1m. 

Hz. Musa'ya ~ehrin ote ba~mdan kO§arak gelen adam, Firavun ve 
devleti erkammn, onun hakkmda kurduklan diizeni haber verdi.gi Za

man, o tek b~ma Mls1r'dan c;1ktl. Bundan once boyle bir duruma all§
ml~ degildi. Aksine; bir refah, nimet ve makam ic;indeydi. <<Korku ic;in
de, (etrafl) gozetleyerek oradan <;lktl ve; Rabb1m, beni o zalimler giirU
hundan (Firavun · ve erkammn elinden) kurtar, dedi.» Anlatllanlara 
gore Allah Teala, ona kiSrak iizerinde bir melek gondermi§ ve bu melek 
ona yolu gosterm~tir. En dogrusunu Allah bilir. 

<<'Medyen tarafma yoneldiginde (a~1k-sec;ik gorillen bir yola girdi
ginde buna sevinip) dedi ki: Umanm ki Rabb1m, beni yolun dogrusuna 
hidayet eder.» Nitekim Allah Teala da onun hakkmda ooylece yapm1§; 
diinyada ve ahirette onu dosdogru yola ileterek onu hidayet verici ve hi
dayete eri§mi§ kllrnl§tlr. 

«Medyen suyuna vannca (Medyen suyuna gitti) .» Orada bir kuyu 
vard1 ve koyun c;obanlan koyunla:nm sulamaya oraya gelirlerdL «Da
varlanm sulayan bir insan toplulugu gordii. Ve onlardan ba§ka siirii
lerini gozetleyen (diger c;obanlann davarlan ile suya gidip de eziyyete 
duc;ar kalmasmlar diye koyunlanm kollayan) iki kadm buldu.» Hz. 
Musa onlari gordiigiinde onlara ac1d1 ve: «i§iniz nedir? (Sizin durumu
nuz nedir ki §Unlarla beraber sularmyorsunuz?) » dedi. «Onlar da: Qoban
lar aynlana 'kadar biz sularnay1z. (Bunlar bitirrneden biz sulayarniyo
ruz.) Babam1z c;ok ya§lldlr (i§te bu durum bizi §U gordiigun hale getiri
yor.) da ondan.» de1iler. <<Allah Teala haber veriyor ki; Hz. Musa: «Bu
nun iizerine onlarmkini suladL» Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe der ki: Bize 
Abdullah'm .. . Hz. Orner ibn Hattab (r.a.)dan rivayetine gore Hz. Musa 
(a.s.) Medyen suyuna vard1g1 zaman, orada davarlanm sulayan bir in
san toplulugu gorrnti§tii. Hz. Orner §Oyle anlat1yor: Onlar davarlanm 
sulama i§ini bitirdiklerinde, kuyunun tizerine (onu kapatmada kulla
mlan) kayay1 yerine koydular. Onu, ancak on erkek kalduabiliyordu. 
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Hz. MUsa. o s1rada davarlanm kollayan iki kadm gordii ve : Sizin i§iniz 
nedir? diye sordu. Onlar da durumlanm ona anlatt1lar. Hz. Musa kuyu
nun iizerine kapatllrm§ olan ta.q1 kaldlrd1, onlar i~in bir kova su ~ekti 
de, bununla koyunlan suya kand1lar. Bu haberin isnad1 sahihtir. 

«:Sonra golgeye ~ekildi ve dedi ki: Rabbrm, dogrusu bana indirece~ 
gin hayra muhtacrm.» ibn Abbas §Oyle anlatiyor: Hz. Musa MlSlr'dan 
Med.yen'e ·dogru yi.irii.dii. Yanmda bakla ve aga~ ya:praklarmdan ba§ka 
hi~ yiyecegi yoktu. Yahnayaktl. Medyen'e ula§tlgmda ayagmdaki nallm 
di.i§m~ti.i. GOlgeye oturdu. 0 ki, Allah'm kullan arasmdan se~kin ku
luydu. Karm a~llktan s1rtma yapl§I111§tl. Kammm i\!indeki baklanm 
Ye§illigi dl§andan goriiliiyordu ve o yarmt hurmaya muhta~tl. 

<cSonra golgeye \!ekildi.» ibn Abbas , ibn Mes'ud ve Siiddi : Bir aga
cm altma oturdu, diyorlar. ibn Cerir der ki : Bana Hiiseyn ibn Amr'm ... 
Abdullah ibn Mes'uddan rivayetinde o, §6yle anlat1yor: iki gece deve 
i.istiinde yol ald1m ve nihayet bir sabah Medyen'e ula§tlm. Hz. Musa'
nm golgesine S1~nd1g1 agac1 sordum. Bir de ne goreyim, ye§il taze bir 
aga\!tlr. Devem ona dogru yoneldi -devem a~ idi-, onu agzma ald1 , 
bir sii.re ugra§tl, sonra · (agzmda) \!ignedi. Hz. Mfisa (a.s.) i\!in Allah'a 
dua ettim, sonra oradan aynldlm. ibn Mes'ud'dan gelen bir rivayette 
ise o, Allah Teata'mn kendisinden Hz. Musa ile kontl§tugu agaca gitmi§. 
Nitekim bu da ileride gelecektir. En dogrusunu Allah bilir. Si.iddi bu 
agacm, bir saklz agac1 oldugunu sayler. Ata ibn Saib der ki : Hz. Musa : 
«Rabbrm, dogrusu bana indirecegin hayra muhtacrm.» dediginde; bunu 
o kadma i.§ittirm.i§ti. 
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25 - Derken, o kad1nlardan biri, utana utana yiiriiyiip 
ona geldi: Babam, dedi, sana sulama iicretini odemek i<;in 
seni c;ag1nyor. Ona gelince bal?Indan gec;eni anlatt1. 0 da: 
Korkma ,artrk zalimler giiruhundan kurtuldun, dedi. 

26 - 0 ikiden biri dedi ki: Babac1grm, onu iicretle tut. 
<;iinkii iicretle tuttuklann1n en iyisi bu gii<;lii ve emin 
kil?idir. 

27 - 0 da dedi ki: Bana sekiz yrl c;ahl?mana kan;1hk, bu 
iki k1zrmdan birini sana nikahlamak istiyorum. ~ayet on 
y1la tamamlarsan o, senden bir lutuf olur. Ama sana zor
luk ~ektirmek istemem. inl?aallah beni salihlerden bula
caksln. 

28 - Dedi ki: Bu, seninle benim aramdad1r . . Bu iki sii-
reden hangisini doldurursam doldurayrm, bir kotiiliige 
ugramam. Soylediklerimize Allah Vekil'dir. 

tki kadm, koyunlanm hlzllca siirerek babalanna dondiiklerinde, 
babalan onlarm durumunu ve ~abukl geli.§lerini (donmelerini) begen
meyerek durumlanm sormu§; onlar da Hz. MU.sa (a.s.) nm yaptlldanm 
ona anlatml§lardL Hz. Musa'y1 babalarma ~ag1rmas1 i~in onlardan bi
risini Hz. MU.sa'ya gonderdi. Allah Teala §oyle buyurur: «Derken, o ka
dmlardan biri, utana utana yiiriiyiip ona geldi. » Mii'minlerin emiri Hz. 
Orner (r,a.) den rivayete gore; o, §6yle demi§tir : Gomleginin ucuyla yu .. 
ziinii kaparm§ olarak ona gelmi!}ti. ibn Ebu Hatim der ki : Bize baba
mm .. . Hz. Orner (r.a.)den rivayetinde o, §Oyle demi§tir: 0 kadmlardan 
biri, utana utana yiiriiyiip ona geldi. Elbisesini yiiziine ortmii§tii. Yiiz
siiz bir durumda degildi. Bu haberin isnad1 sahihtir. Cevheri Hz. 6mer'
in .si:iziinde ge~en ( tL ) kelimesini ~oyle a~1klar : Bu; erkeklerden 
cesur, kadmlardan luzumsuz konU§an §erli kadm, develerden de zorlu 
ve itaat etmeyen deve anlammad1r. 

«Dedi ki : Babam, sana sulama iicretmi odemek i~in seni ~agmyor.» 

Bu, konU§madaki bir edebe i§aret eder. Onun kalbine bir §iiphe gelme
sin diye , ona mutlak bir istegi iletmemi§, aksine o: <cBabam, sana sula~ 
rna iicretini odemek i~in seni ~agmyor. (Bizim koyunlanffilZl swaman 
kaq1ll!pnda seni miikafatland1rmak i9in 9agmyor.) )) demi.§tir. «Ona 
gelince ba§mdan g~eni anlattl.» Ba§ma gelen §eyleri, Ulkesinden ~lk
masma sebep olan olaylan anlattl. «0 da: Korkma, (gonliin hO§, goziin 
aydm olsun) artlk zalimler giirUhundan kurtuldun. (Onlarm illkesin
den ~1ktm. Onlann, bizim iilkemizde bir hiikiimrfmhg1 yoktur.) » dedi. 
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Bu sebepledir ki o: «Artik zalimler gtiruhundan kurtuldtin.» demi§tir. 
Bu ki§inin kim oldugunda mtifessirler ihtilaf etrni§lerdir. Bu hu

sustaki gorti§lerden birine gore; o, Medyen ahalisine peygamber olarak 
gonderilen Hz. f;!uayb (a.s.)d1r. Bir~oklan katmda me§hlir olan go~ 
budur. Hasan el-Basri ve bin;:oklan boyle soylem~tir ki; bu gorii§ti. ibn 
Ebu Hatim rivayet ediyor ve diyor ki: Bize babamm .. . Malik ibn Ehes'
ten rivayetine gore, Hz. Musa'nm ba§mdan gec;enleri anlatt1g1 ve: 
«Korkma, artlk zalimler gtiruhundan kurtuldun.>> diyen, f;!uayb'd1r. Ta
berani'nin Seleme ibn Sa'd el-Anezi'den rivayetine gore o, Allah Rasulii 
(s.a.)ne bir hey'et ic;inde geldiginde ona §6yle buyurmu§: ~uayb'm kav
mi ve Musa'nm ms1mlan merhaba, hidayete eri§tirildiniz .. 

Bir ba§kalan da onun, Hz. f;!uayb'm karde§i oglu oldugunru soyler. 
Onun, Hz. f;!uayb'm kavminden mti'min bir ki§i oldugu da soylenir. Bir 
b~kalan §5yle diyor: Hz. f;!uayb, Hz. Musa (a.s.)dan uzun zaman once
dir. Zira o kavmine: «Llit'un kavmi sizden hie; de u.zak degildir.» de
mi§ti. Hz. Lut'un kavminin helaki ise, Kur'an'm ifactesiyle Hz. ibrahim 
el-Halil zamamndad1r. Bilinmektedir ki Hz. Mllsa ile Hz. ibrahim el
Halil arasmda dort yii.z seneden fazla bir zaman vard1r. Bunu birc;ok
lan zikretmektedirler. Hz. f;!uayb'm uzun sure ya§ad1gma dair soylenen~ 
ler ise -en dogrusunu Allah bilir ama- bu mti§kilden kurtulmak ic;in
dir. Sonra bunun f;!uayb olmad1gm1 gtic;lendiren delillerden birisi de 
Kur'an'da burada isminin ac;1kc;a belirtilmemesidir. f;!ayet bu Hz. §uayb 
olsayd1 Kur'an'da ismi belirtilirdi. Baz1 hadislerde Hz. Mllsa'mn kiSSa
smda onun isminin ac;lkc;a zikredildigini gormekteyiz ama biraz sonra 
anlatacagimiz iizere bunlarm isnad1 sahih degildir. israilo.gullan kitab
lanna gore ise bu adamm ismi Sebrun'dur. En dogrusunu Allah bilir. 
Ebu Ubeyde ibn Abdullah ibn Mes'ud der ki: Bu ( 0J)i ) Eserun (?) 
Hz. f;!uayb (a.s.) m erkek karde§inin ogludur. Ebu Hamza'dan, onun da 
ibn Abbas'tan rivayetine gore, Hz. Musa'yl iicretle tutan Medyen sahi
bi Yesra (?) d1r. Jlbn Abbas'm bu ac;1klamasm1 ibn Cerir rivayet eder. 
Sonra der ki: Dogru olam, buna ancak haberle ula§llabilecegidir. Bu 
konuda huccet olabilecek bir haber ise mevcud degildir. 

«0 (adamm) iki k1zmdan biri dedi ki: Babac1g1m, onu ticretle tut. 
Qiinkii ucretle tuttuklannm en iyisi bu giic;lti ve emin ki§idir.» Bu kl
zm, Hz. Musa (a.s.)mn arkasmdan giden k1z oldugu soylenir. Babasma; 
babacigim, koyunlan gtitmek tizere onu ticretle tut, demi§ti. Orner, ibn 
Abbas, Kadi ~ureyh, Ebu Malik, Katade Muhammed ibn ishak ve bir
c;oklan §6yle diyorlar: KIZI: «Qiinkii ucretle tuttuklarmm en iyisi bu 
giic;lti ve emin ki§idir. » dediginde babas1 ona: Bunu sana ogreten nedir? 
diye sormu§ da, k1z §Ciyle demi§: ~iiphesiz o, ancak on erkegin ta§Iyabi
lecegi kayay1 kaldrrd1. Ben onunla beraber gelirken onun online gec;
mi§tim de bana: Arkamda ol (arkamdan gel), ben yoldan sapacak olur.1 
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sam bir ~akll at ki onunla yolu bileyim ve dogru yoldan gideyim, dedi. 
Stifyan es-Sevri'nin Ebu ishak'dan, onun Ebu Ubeyde'den, onun da 

Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde o, §6yle demi§: insanlann en fi
rasetlisi ti<;ttir : Hz. Orner hakkmdaki firasetinde Hz. Ebubekir; «Ona 
gtizel bak ... » (Yfrsuf, 21) dedigi s1rada Hz. Yusuf'un sahibi, «Babaci
gim, onu ticretle tut, <;tinkti ticretle tuttuklarmm en iyisi bu g~lti ve 
emin ki§idir. » dediginde Hz. Musa'nm (kadm) arkada§1 (e§i). 

0 da: «Bana sekiz y1l <;all§mana kar§lllk, bu iki k1z1mdan birini sa"' 
na nikahlamak istiyorum.» dedi ki; bununla o ihtiyar adam, Hz. Mfrsa'
dan koyunlarm1 gtitmesini ve bu iki k1zmdan biriyle onu evlendirmek 
istedigini bildirdi. :;;uayb el-Ciibbai, bu iki klzm Safura ve Leyya oldu .. 
gunu soyler. Muhammed ibn ishak der ki: Bu k1zlar Safllra ve l;larka'., 
d1r. Leyya da denilir .. Satlcmm: :;;u iki koleden birini sana ytiz (dinar 
veya dirhem) kar§1hg1 satt1m demesi, allcmm da: Satm aldrm, deme
siyle sat1§m s1hhath olduguna, Ebu Hanife'nin ashab1 bu ayeti delil ge
tirirler. En dogrusunu Allah bilir. 

«Bana sekiz y1l <;all§man (ve koyunlannn gtitmen) a kaf§Illk, bu iki 
k1z1mdan birini sana nikahlamak istiyorum. :;;ayet on y1la tamamlarsan 
o, (iki sene ilavesi) senden bir h.:tuf (bir teberru) olur. (Ama sekiz se
ne de yeterlidir.) Ama sana zorluk ~ektirmek , (sana eziyy~t v·ermek) 
istemem. in§aallah beni salihlerden bulacaksm (seninle tarb§lp <;eki§
meyecegim) .» Sana, §Unu pe§in olarak on, veresiye olarak yirmiye sat
tim, denildiginde ; bu satl§m sahih olduguna dair Evzai mezhebine bu 
ayet-i kerime'yi delil getirirler. Bu durumda m~teri hangisini . kabul 
edecek olursa olsun. sahihtir. Ebu Davud'un Stinen'inde rivayet olunan: 
Kim ki bir satlgta iki satl§ yaparsa, a§agl ve eksik olam onundur veya 
(digerini kabul etmesi halinde) faizdir, hadisi de bu mezhebe harnledilir. 
Bu ayeti bu konuda delil getirmek de, hadisi bu mezhebe hamletmek 
de §tiphelidir. Uzunlugu sebebiyle buras1 konunun geni§<;e anlatllacag1 
bir yer degildir. En dogrusunu Allah bilir. imam Ahmed'in ashab1 ile 
onlara tabi olanlar, karm toklugu ve elbisesi mukabili i§~i tutmamn slh
hatll olduguna bu ayet-i kerime'yi delil getirirler. Aynca Ebu Abdullah 
Muhammed ibn Yezid ibn Mace'nin Stinen adll kitabmda rivayet et ... 
mi§ oldugu §U hadise dayamrlar. ibn Mace; karm tokluguna iicretli i§<;i 
tutma bab1'mda der ki : Bize Muhammed ibn Musaffa el-H1msi'nin ... 
Utbe ibn Ntidder 'den rivayetine gore ; o, §6yle diyor: Biz, Allah Rasuli.i 
(s.a.) nun yanmdayd1k. Ta, Sin, Mim, suresini okudu. Hz. Musa'nm kls
sasma ula§tlgl zaman §6ylc ouyurdu : :;;uphesiz Musa kendisini sekiz se
ne - veya on sene- namusunu koruina ve karm toklugu mukabili i§<;i 
(ticretli) kllml§tL Hadis bu kanaldan rivayetinde zay1ftrr. Zira imam
lar katmda Mesleme ibn Ali'nin rivayeti zay1ft1r. Hadis b~ka bir ka-· 
naldan da rivayet edilmi§se de, o dahi §tiphelidir. ibn Ebu Hatim der ki: 

Ka: 

Bi: 
su: 
rh 
ve 

se1 
ra; 
M1 
sel 
be 
(V 

sel 
du 
(u 

tu 
ki.J 
gij 
na 
ra: 
tu 
dil 
ka 
da 
Bt 
Ci. 
ba 
Be 
At 
Oll 

ya 
biJ 
Ki 
go 
ol< 
do 
m: 
ib 
ril 
ka 
la. 
UJ 
til 



Kasas, 25-28) HAD!SLERLE KUR•AN-I KER!M TEFslRl 6207 

Bize Ebu Ziir'a'nm ... Utbe ibn Niidder es-8illemi -ki bu zat Allah Ra
sulii (s.a.) niin ash.abmdandlr-den rivayetine gore Allah Rasillii (s.a.) 
rivayet edip §Oyle buyurmu§: :;;uphesiz ki Mtisa, namusunun korunmas1 
ve karm toklugu mukabili iicretli ~i olmu§tu. 

Allah Teala yine Hz. Mtisa (a.s.)dan haber vererek buyurur ki: <<Bu, 
seninle benim aramdad1r. Bu iki siireden hangisini doldurursam doldu
rayim, bir kotiiliige ugramam. Soylediklerimize Allah Vekil'dir.» Hz. 
Musa kaym~ederine dedi ki: Durum, senin soyledigin gibidir; sen beni 
sekiz yilhgma iicretli tuttun. ~ayet ben, bunu ona tamamlarsam bu 
bendendir. Ancak ben, bu iki siirenin az olamm yapt1g1mda; s6ziimden 
(verdigim ahidden) aklanmi§ ve §arttan ~1k1p kurtulmu§ olurum. Bu 
sebepledir ki o, §6yle demi§ti: Bu iki siireden hangisini doldurursam dol
durayim, bir kotiiliige ugramam. Bana bir giinah yoktur. Kamil olam 
(uzun olam) her ne kadar miibah ise de bu benim taraflmdan bir ar
tlrmadlr, bir fazlahktlr ki; bu harici bir delil ile anla§llmaktadir. Nite
kim Alla:h Teala, ba§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur: ((Kim iki 
giinde acele ederse, ona giinah yoktur. Kim de geri kallrsa, ona da gii
nah yoktur.» (Bakara, 203). Hamza ibn Amr el-Eslemi -Allah ondan 
raz1 olsun- ~ok oru~ tutard1. Allah Raswii (s.a.)ne yolculukta oruc tu
tulup tutulmayacagmi sordu da, Allah Rasulii (s.a.): Dilersen oru~ tut, 
dilersen iftar et, buyurdu. :;;u kadar var ki; yolculukta oru~ tutma, ba§
ka bir delil ile daha iistiin tutulmu§tur. Hz. Musa'mn bu iki siireden 
daha kamil ve tamam olamm yaptlgma ba§ka bir delil daha vardu ki; 
Buhari §Oyle diyor: Bize Muhammed ibn Abdiirrahim'in... Said ibn 
Ciibeyr'den rivayetinde o, §6yle anlatrm§: Hire halkmdan bir yahudi 
bana: Mtisa iki siireden hangisini yerine getirmi§tir? diye sormu§tu: 
Ben: Bilmiyorum, gidip araplarm alimine soray1m, dedim. Gittim ve ibn 
Abbas (r.a.) a sordum da, §byle dedi: Bu iki siireden uzun ve daha ho§ 
olamm yerine getirdi. :;;uphesiz Allah'm el~isi bir §ey soyledigi zaman 
yapar. Hadisi, Buhll.ri bu §ekilde rivayet ediyor. Hakim ibn Ciibeyr ve 
bir b8:§kas1 da hadisi Said ibn Ciibeyr'den bu §ekilde rivayet etmi§tir. 
Kas1m ibn Ebu Eyyub rivayeti ile Said ibn Ciibeyr'den nakledildigine 
gore el-Fiitun hadisinde ona (Said ibn Ciibeyr'e) soranm bir hlristiyan 
oldugu belirtilmektedir. Ancak birincisi daha dogru goriinmektedir. En 
dogrusunu Allah bilir. Bu, ibn Abas'tan merfu' olarak da rivayet edil
mi§ olup ibn Cerir der ki: Bize Ahmed ibn Muhammed et-Tusi'nin ... 
ibn Abbas'tan rivayetinde, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Cib·• 
ril'e: Mtisa iki siireden hangisini yerine getirmi§tir? diye sordum da: En 
kamil ve tamam olarum, dedi. Hadisi ibn Ebu Hatim de babas1 kanally
la ... ifbrahim ibn Yahya ibn Ebu Ya'kub'dan -ki bu zat Siifyan ibn 
Uyeyne ile ya§It veya y~a ondan daha kii~iiktii- rivayetle zikretmi§· 
tir. Ben de derim ki: Bu ibrahi:rn (ibn Yahya) bilinmemektedir. Bez-
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zar hadisi Ahmed ibn Eban el-Kura§i kanahyla ... ibn Abbas'tan, o da 
Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetle zikretmi§tir. Sonra Bezzar der ki: 
Hadisin Ibn Abbas'tan merfu' olarak rivayetini sadece bu kanaldan bil
mekteyiz. Ibn Ebu Hatim der ki: Yunus ibn Ab'dUI-A'la'ya ... Yusuf ibn 
Teyrah (?) tan rivayetle okunduguna gore Allah Rasulii (s.a.)ne: Mu
sa iki siireden hangisini yerine getirdi? diye sorulmw~tu. Benim (bu ko
nuda) bilgim yoktur, buyurdu. Allah Rasulii (s.a.) Cibril'e sordu da 
Cibril: Benim bilgim yok, dedi. Cibril de kendisinden iistiin olan bir me
lege sordu, o melek: Benim bilgim yok, dedi. 0 melek de Rabbma -Cib-
ril'in kendisine sordugu ve Muhammed (s.a.) in Cibril'e sordugu- ko
nuyu sordu da, Rab Teala §Oyle buyurdu: 0 ikisinden daha iyi ve daha 
uzun olamm -veya daha temiz olamm- yerine getirdi. Bu hadis miir
seldir. Yine aym hadis ba§ka bir kanaldan da miirsel olarak gelmekte
dir. Siineyd'in Haccac kanahyla .. . Mucahid'den rivayetinde Allah Ra
sulii (s.a.) Cibril'e: Mfrsa iki siireden hangisini yerine getirdi? diye sor
mu§ da o: israfil'e soracagrm, dem~. israfil'e sormw~ da o: Rab Teala'ya 
soraca:g1m, demi§. · israfil'in sorusu iizerine Allah Teala: 0 ikisinden 
daha iyi ve daha tamam olamm, buyurmu§. Hadis'in yine miirsel olan 
diger bir kanaldan rivayeti §Oyledir: ibn Cerir'in ibn . Veki' kanahyla ... 
Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den rivayetinde o, §Oyle demi§: Allah 
Rasulii (s.a.)ne: Musa, iki siireden hangisini yerine getirdi? diye so
ruldu da o: 0 ikisinden daha tam ve kamil olam, buyurdu. Bunlar ha
disin birbirini destekleyen kanalland1r. Hadis, Ebu Zerr (r.a.)den mer
fu' olarak da rivayet edilmi§tir. ~oyle ki: Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar'm 
Ebu Ubeydullah Yahya ibn Muhammed kanallyla ... Ebu Zerr'den riva
yetine gore Allah Rasul ii ( s.a.) ne: Musa, iki siireden hangisini yerine 
getirdi? diye sorulmU§tu. 0 ikisinden daha tam ve daha iyi olamm, bu
yurup; §6yle devam etti: 0 iki kadmdan hangisiyle ,evlendigi sana so
rulacak olursa; o ikisinden kii~iik olamyla, de. Hadisi rivayetten sonra 
Bezzar der ki: Hadisin, Ebu Zerr'den sadece bu isnact ile olan rivayetini 
biliyoruz. Hadisi ibn E:bu Hatim de Avbed ibn Ebu imran -ki bu ravi 
zaY1ft1r- kanallyla rivayet etmi§tir. Hadis yukardakine benzer §ekilde 
ancak ger~ekten garib bir fazlallkla Utbe ibn Niidder'den de rivayet 
edilmi§tir. ~6yle ki: Ebu Bekr el-Bezzar'm Orner ibn Hattab es-Sicis
tani kanahyla... Utbe ibn Niidder'deri rivayetinde o, §6yle anlatlyor: 
Allah Rasulii (s.a.) ne: Musa, iki siireden hangisini yerine getirdi? diye 
sorulmu§tu .. 0 ikisinden daha iyi ve daha tam olamm, buyurup §Oyle 
devam ettiler: Hz. MUsa. (a.s.), Hz. ~uayb (a.s.)dan aynlmak istedigin
de; kansma, ge{!inmeleri i~in koyunundan bir kiSmmi ona vermesini 
babasmdan istemesini emretti. Hz. ~uayb da klzma, koyunlanmn o se
ne annelerinden farkh renkte doganlanm verdi. Ravi §Oyle anlat1yor: 
Her bir koyun ge~tik~e Hz. Musa onun yan tarafma asas1yla vuruyor ve 
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hepsi de annelerinden b~ka renkte kuzular doguruyordu. Koyunlar 
ikiz ve ii\!tiz dogurdular. i~lerinde siitii tutamayacak kadar memeleri 
gen~ ve apk olam, zor sag1lam, ele gelmeyecek kadar memeleri kti~tik 
olam, siit sag1lmayacak durumda fazladan meme ut;lan olam yoktu. 
Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki: ~am'1 fethettiginiz zaman sizler mut
laka onlarm kalmt1lanm bulacaksm1z ki, o Sanuri'dir. Hadisi Bezzar bu 
§ekilde kaydediyor. ibn Ebu Hatim ise bundan daha geni§ olarak riva
yet edip der ki: Biie Ebu Ziir'a'nm ... Utbe ibn Ntidder es-'Siilemi -bu 
zat Allah Rasala (s.a.)niin sahll.bisidir- den, onun da Allah Raslllti 
(s.a.)nden rivayetinde efendimiz §Oyle buyurmu§: ~uphesiz ki Hz. Mu
sa (a.S.), iffetinin korunmas1 ve karm tokluguna ticretli i§(_;i OlffiU§tU. 
Stireyi tamamlaymca ... Ey Allah'm elt;isi, iki stireden hangisini? denil
di de: 0 ikisinin en iyi ve en tamam olamm, buyurup §6yle devam etti: 
~uayb'dan aynlmak istedi·ginde hammmm babasmdan, mai§etlerini 
te'min etmek tizere ona koyunlarmdan bir miktar vermesini istemesini 
emretti. Hz. §uayb k1zma o sene dogan, annelerinden farkll (renkteki) 
kuzulan verdi. Koyunlan, siyah ve gtizel koyunlard1. Hz. MU.Sa (a.s.) gi
dip asasm1 ald1, bir ucundan besmele ile tutup havuzun dibine koydu. 
Sortra koyunlan suya getirip onlan suladl. Mlisa, havuzun hizasmda 
durup get;en her koyunun birer birer yanlanna vurdu. Bir veya iki ko
yunun d~mda biittin koyunlar kendi renklerinden b~ka renklerde ikiz 
ve iit;iiz kuzu dogurdular. Onlarm i\!inde stitti tutamayacak kadar me
meleri geni§ ve ~1k olan, zor sa.gilan, siitii az olan, siit sag1lrnayan faz
ladan meme ut;lan olan, ele gelmeyecek kadar memeleri kti<;iik olam 
yoktu. Hz. Peygamber (s.a.) buyurdu ki: ~ayet ~am'1 fethederseniz, ora
da bu koyunlarm kalmt1lanm bulacaksm1z. 0 koyunlar Samiri'dir
ler. ( ... ) 

Bru hadis Abdullah ibn Lehia el-M1sri'ye dayanmaktad1r ve onun 
haf1zaS1 zay1ftrr. Onun merfu' olarak rivayet edilmesinin hata olacagm
dan korkanm. En dogrusunu Allah bilir. Hadisin. i\!indeki garib kelime
lerin at;Ikland1g1 klSlm olmaks1zm rivayet edilmesi gerekir. ibn Cerir 
hadisi yukardaki ifa:delere yakm olarak Enes ibn Malik'in soziinden ve 
onda mevkuf olarak rivayet etmi§tir ki bu rivayetin isnad1 ceyyiddir. 
ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Mtisenna'm ... Enes ibn Malik 
(r.a.)d~n rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Musa ile kaymr>ed.eri 
arasmdaki stirenin sonunda Allah'm peygamberi Musa (a.s.), ondan 
koyun istediginde; kaympederi ona: .Kendi renginden ba§ka renkte do
guran her bir koyunun kuzusu senindir, dedi. Hz. MU.sa kalk1p suyun 
iizerine bir ip gerdi. Koyunlar ipi goriince korkup §Oyle bir dola§tllar 
ve bir tek koyun harit; hepsi siyah-beyaz renkli kuzular, dogurdular. Hz. 
MUsa. da o senenin yavrulanm allp gotiirdti. 
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29 - Musa sureyi doldurunca; ailesi ile birli!kte yola 
vlktl. Tur yarunda bir ate~ ·gordii. Ailesine dedi ki: Durun, 
ben bir ate~ gordiim. Olur ki size ondan bir haber, yahut 
ISinmaniz i~in ate~ten bir 'kor getiririm. 

30 - Oraya geldiginde, feyizli yerdeki va:dinin sag 
yan1ndaki agavtan: Ey Musa, ~iiphesiz Ben alemlerin Rab
bi olan Allah'1m. 

31- Asan1 b1rak, 'diye seslenildi. Onun bir YJlan gibi 
deprendigini goriince, doniip arkas1na bakmadan kavti. Ey 
Musa, beri gel, korkma. <;iinkii sen emniyyette olanlardan
sm, denildi. 

32- Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz vlks1n. Elle
rini kendine vek, korkun kalmas1n. Bu ikisi, Fi11avun veer-

• 
kan1na kar~I Rabb1ndan iki burhand1r. Dogrusu o~lar fa-
Siklar giiruhudur, denildi. 

Hz. ·Mus& Siireyi Doldurunca 

Bundan onceki ayetin tefsirinde de ge~tigi iizere Hz. Musa (a.s.) 
iki siireden en tamam, en iyi, en kamil ve temiz olamru yerine getirmi§4 
tir. Bu, bu ayet-i kerirne'deki: «Musa siireyi, o ikiden en karnil olarum 
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doldurunca ... >> kiSirundan da anla§tlmaktadtr. En dogrusunu Allah bilir. 
ibn Ebu Necih'in Mi.icahid'den naklen soyledigine gore; Hz. Mllsa on 
seneyi doldurmu§, bundan sonra orada diger bir on sene daha ge~irmi§
tir. Miicahid'den ba.}kasmm bu sozi.i soyledigini gormedim. ibn Cerir 
ve ibn Ebu Hatim bu gori.i§ii ondan rivayet etmektedirler ki en dogru
sunu Allah bilir. 

«MUsa si.ireyi doldurunca; ailesi ile birlikte yola ~lktL » Anlattrlar 
ki Hz. Musa, i.ilkesini ve ailesini ozlemi§ ve Firavun ile kavminden gizli 
olarak onlan ziyarete karar vermi§ti. Ailesini ve kaympederinin kendi
sine vermi§ oldugu koyunlan yanma alarak soguk, karanhk ve yag ... 
murlu bir gecede onlarla birlikte yola ~tkmt§ . Bir yerde konaklamt§. <;ak
mak ta§m1 her ~akl§mda hi\! aydmhk vermez olmu§ ve buna ~ok §a§· 
IDI§. Bu durumda iken «Tllr yanmda bir ate§ gordi.i. (Uzakhgma rag
men aydmlanan bir ate§ gordi.i.) Ailesine dedi ki: Durun, ben bir ate§ 
gordi.im. (Ona gideyim.) Olur ki size ondan bir haber, yahut Istmnamz 
it;in ate§ten bir (parc;a) kor getiririm (de soguktan onunla ISmtrsmtz.) » 

H2;. Mllsa'nm «Olur ki size ondan bir haber getiririm.» demesinin sebe
bi, yolu kaybetmi§ olmalandtr. <<Oraya geldiginde, feyizli yerdeki vacti
nin sag yarundaki aga~tan seslenildi.» Yani batt cihetinden, Hz. Mllsa'
ya gore onun sagmdan dag1 ta'kib eden vadi tarafmdan ona seslenil
rni§tir. Nitekim ba.}ka bir ayet-i kerirne'de : ccMllsa'ya buyrugumuzu bil
dirdigimiz vakit, batt yoni.inde degildin sen.» (Kasas, 44) buyrulur. Bu 
da i§aret ediyor ki Hz. Musa ate§e yonelirken ktbleye yonelrni§tir. Batt 
tarafmdaki dag ise sagmda kalrnt§tlr. o ate§i vadiyi ta'kib eden d$n 
etegindeki ye§il bir agac;ta tutu§uyor olarak bulrnu§tur. i§te orada ne 
yapacagmt §a§lrrnl§ olarak durrnu§ ve Rabbt ona «feyizli yerdeki vadi
nin sag yamndaki agac;tan seslenmi§tir.» ibn Cerir der ki : Bize ibn 
Veki'nin ... Abdullah (ibn Mes'ud) dan rivayetinde o, §6yle derni§tir: Hz. 
Mllsa (a.s.) ya seslenilen agacm taze, ye§il bir saktz agact oldugunu gor
di.im. Bu haberin isnadmda bir beis yoktur. Muhammed ibn ishak'm 
itham olunrnayan birisinden, onun da Vehb ibn Mi.inebbih'den rivaye
tinde o, bu agacm sarrna§Ik agac1 oldugunu sCiyler. Kitab ehlinden bi
risi ise onun, bogurtlen oldugunu soylemi§tir. Katade der ki: 0 agac; 
bogurtlenden olup, Hz. Musa 'nm asas1 da bogiirtlen agacmdand1. 

«Ey Musa, §i.iphesiz Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tm.» Seninle 
konu§up sana hitab eden alernlerin Rabb1d1r. o, diledigini yapandtr. 
O'ndan ba§ka ilah, O'nun dt§mda Rab yoktur. Yi.icedir, Mukaddestir, 
zatmda, s1fatlarmda, sCizlerinde ve i§lerinde yaratlklara benzemekten 
mi.inezzehtir, uludur. 

« (Elindeki) asam btrak, diye seslenildi.» Nitekirn bu ba§ka bir ayet
te §Oyle anlattlrnaktadlr: «0 sag elindeki nedir ey Musa? 0 benim deg
negimdir. Ona dayaiunm. Onunla davanma yaprak silkerim ve rlaha 
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b~ok i~lerde faydalamnm, dedi.» (Ta-Ha, 17-18). Buramn anlam1 
§Oyle oluyor: Senin §U taruy1p bilmekte oldugun asan var ya; i~te onu 
at, denildi. «0 da b1raktl. Bir de ne gorsiin o, hemen kO§an bir y1lan 
oluvermi§. » (Ta-Ha, 20). Bo·ylece kendisine hitab eden ve kendisiyle ko
nU§anm; bir §eye ol, dediginde; onun hemen oluverdigi (Allah) oldugu
nu kesin olarak bilip anlad1. Nitekim bunun a~1klamas1 daha once Ta
Ha sfuesinde gec;mi§ti. Burada ise §Oyle buyuruyor: «Onun bir y1lan gibi 
deprendigini goriince, doniip arkasma bakmadan kac;tl.Jl Ayaklarmm 
yaratill§Imn biiyiikliigu, agzmm geni§ligi ile kO.pek ve az1 di§lerinin 
birbirleriyle toku§malarma ragmen onun siir'atlice hareket ettigini go
riince arkasm1 doniip ka~mi§tlr . 0 hangi kayaya ugrami§sa onu yut
mu~ ve kaya, agzmm i<;:inde sanki bir vadiden yuvarlamyormU§ gibi ses 
<;Ikararak inmi§ti. I§te o zaman Hz. MU.sa doniip arkasma bakmadan 
ka<;:tl. Zira be§erin tabiatl bOyle bir §eyden ka<;:1p uzakla§Ir. Allah Teala: 
«EY Musa, beri gel, korkma. Qiinkii sen, emniyyette olanlardansm.» bu
yurunca, doniip ilk m.akammda durdu. Sonra Allah Teala ona: «Elini 
koynuna sok. Lekesiz bembeyaz <;:Iksm.» buyurdu. Sen elini elbisenin ce
bine sokup sonra <;:Ikard1gmda, o §iiD§ek parlakllgmda sanki bir ay par
<;:asiYffil§ gibi parlayarak <;:Ikacaktlr. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Le
kesiz, (alatenlilik hastallg1 olmaks1zm) bembeyaz c_;1ksm.» buyurmu§tur. 

«Ellerini kendine c;ek, korkun kalmasm.» ayetindeki ( ~)I ) 
kelimesini; Miicahid ve Kat~de korku ile a<;:Iklarken, Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem ve ibn Cerir: Y1landan meydana geleh korklin kalma
sm, diye eklerler. Ama a<;:Ik alan odur ki, burada kasdedilen bundan 
daha umumidir. Hz. MUsa. (a.s.) bir §eyden korktugu zaman ellerini 
kendisine <;:ekmekle emrolunmu§tur ki, bOyle yaptlg1 zaman ba§ma ge
len korku gidecektir. Bazan olur ki birisi bu emre uyarak korku halinde 
elini kalbi iizerine koysa, in§aallah korkusu zail olup gidecektir. Giive
nimiz Allah'ad1r. ibn Ebu Hatim der ki: Bize ~i ibn Hiiseyn'in ... Miica
hid'den rivayetinde o, §Oyle diyor: Hz. Musa'nm kalbi Firavun korkusuy
la dolmu§tu. Onu gordiigu zaman: Ey Allah'1m, ( oy.,) j ~ iJ.)i Jl ) 
(?) ve onun kotiiliigiinden sana stg;Imnm, derdi. Allah Teala Hz. Musa 
(a.s.)run kalbinde olan bu korkuyu oradan allp Firavun'un kalbine koy
du. Firavun Hz. Musa'y1 gordiigu ·zaman merkebin i§edigi gibi i§ermi§. 

«Bu ikisi, Firavun ve erkanma kar§l Rabbmdan iki burhand1r.>> 
Asay1 att1g1 zam.an; onun ko§an bir y1lan haline donii§mesi, elini koy
nuna sokup ta <;:1kard1gmda; onun lekesiz, hastallksiZ bembeyaz olarak 
<;1kmas1 Fail-i Muhtar olan Allah'm kudretine, bu harikulade hallerin 
ellerinde meydana getirildigi kimsenin peygamberliginin s1hhatma ke
sin ve apa<;:Ik iki delildir. Bu sebepledir ki Allah Teala §oyle buyurmu§
tur: «Bu ikisi, Firavun ve erkanma (onun reisler, biiyiikler ve tabilerin
den olU§an kavmine) kar§I Rabbmdan iki burhand1r. Dogrusu onlar fa-
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Slklar giirUhudur. (Allah'a itaattan aynlml'§, Allah'm dinine z1d git
mi§lerdir), denildi.» 

33 - Dedi ki: Rabb1m, dogrusu ben, onlardan bir cana 
kiydim, beni oldurmelerinden kork,anm. 

34- Karde~im Harfi.n'un dili benimkinden daha duz
giindur. Onu benimle beraber yard1mc1 olarak gander ki 
beni tasdik etsin. <;unku ben tekzib etmelerinden endi~e 
duyuyorum. 

35 - Buyurdu ki: Senin gucunu ~arde~inle artlracag1z. 
1kinize de oyle bir guc; verecegiz ki on1ar, size eri~emeye
cekler. Ayetlerimizle ikiniz de, ikinize uyanlar da ustiin 
geleceklerdir. 

Hz. MUsa.'mn M1s1r'dan c_;1k1§I, ancak Firavun'dan kac;mas1 ve onun 
satvetinden korkmasi sebebiyle olmu§tu. ~imdi ise Allah Teala ona Fi
ravun'a gitmesini emrettigmde §Ciyle dedi: «Rabb1m, dogrusu ben, 
onlardan bir cana kiydrm, (bir kiptiyi oldiirdfun. Beni gordiiklerinde) 
beni oldiirmelerinden korkanm. Karde§im HarU.n'un dili benimkinden 
daha di.izgiindiir.» (Daha once el-Fiitun hadisinde de gec;tigi uzere bir 
keresinde Firavun'un hamrru Hz. Musa: y1 onun yamna c_;Ikardlgmda 
Firavun'un sakahm c;eki§tirmi§ ve bundan netamelenen Firavun, onun 
hemen oldiiriilmesi ic;in emir vermi§ken, kansmm teklifi i.izerine c;ocu
gu imtihan etmek iizere) Hz. Musa'ya kor ile hurma getirilmi§ ve Hz. 
MU.Sa koru alarak dili iizerine koymu§tu. i§te bu sebeple onun dilinde 
bir pepelik vard1 ve bu yiizden anlatimda zorluk ~ekerdi. Bu sebeyledir 
ki Hz. MU.Sa: «-DiHmden diigiimu c;oz ki, sozfunu iyi anlasmlar. Kendi 
ailemden bir de vezir ver bana, karde§im Harun'u. Onunla destekle 
beni. Onu i§imde ortak yap.» (Ta-ira, 27-32) Bana emretmi§ oldugun 
bu biiyiik i§te bana yard1mc1 olacakttr. Bana emretmi§ oldugun bu bii-
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yti.klenen, zorba ve inad\!1 krala risalet ve peygamberligimi iletip yerine 
getirme yiikiinii ta.§lmada bana yard1mc1 olacakt1r, denii.§ti. Yine bu se
bepledir ki o: «Onu benimle beraber (benim i.§imde beni takviye edecek, 
bana yard1m edecek bir vezir) yard1mC1 olarak gander.» Bo·ylece o, benim 
Allah Teala'dan alarak soyledigim ve haber verdigim hususlarda beni 
dogrulayacaktlr. Zira iki ki.§inin haber vermesi, gani.illerde bir ki§inin 
haber vermesinden daha te'sirli olur. «Qiinki.i ben, beni yalanlamala
rmdan endi§e duyuyorum.» demi§tir. 

Muhammed ibn ishak ayeti .§Oyle ac;1kllyor: Onu benimle beraber 
yardlmc1 olarak gander ki benim onlara soylediklerimi benim yerime 
a<;1klay1versin. Zira .§iiphesiz. o, onlann anlamad1klanm anlayacakttr. 

Hz. MU.Sa'mn bu istegine kar§lllk Allah Teala §Oyle buyurdu: «Be
nin giiciinii karde§inle artuacag1z. (Senin i§ini onunla takviye edip se
ninle beraber bir peygamber olmasm1 istedigin karde.§inle senin tarafm1 
giic;lendirecegiz.) » Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde .§Oyle buyuru
yor: «Buyurdu: Ey Musa, istedigin sana verilmi.§tir.» (Ta-Ha, 36), «Ve 
ra.hmetimizden atiirii ona, karde.§i Harun'u da bir peygamber olarak 
bagl.§ladlk.» (Meryem, 53). Selef'ten birisi .§Oyle diyor: Hz. Musa'mn 
Harlin'a yaptlg1 iyilikten daha biiyiigiinii karde.§ine yapan hie; kimse 
yoktur. 0 Hz. Harlin hakkmda .§efaatta ~ulunmu§ da, Allah Teala kar
de§ini kendisi ile beraber Firavun ve erkanma elc;i ve peygamber ktl
ml§tlr. Bu sebepledir ki Allah Teala Hz. Musa hakkmda: «Ve o Allah 
katmda degerli bir ki§i idi.» (Ahzab, 69) buyurmu§tur. 

«'ikinize de ayle bir gii~, (oyle iistiin bir huccet) verecegiz. ki onlar, 
size eri:.§emeyecekler.n Onlar kendilerine Allah'm ayetlerini teblig et
meniz sebebiyle size eziyyet vermeye yol bulmayacaklard1r. Nitekim Allah 
Teala ba'§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyuruyor: «Ey peygamber; Rab
bmdan sana indirileni teblig et. E'ger yapmazsan; O'nun elc;iligini yap~ 
maml§ olursun. Allah; seni insanlardan korur.n (Maide, 67), «0 pey
gamberler Allah'm risaletlerini teblig ederler, O'ndan korkarlar ve AI-

. lah'tan ba.§ka kimseden korkmazlardL Hesab goriicii olarak Allah yeter.)) 
(Ahzab, 39). Yardlmc1 ve destekleyici olarak Allah yeter. Bu sebeple 
Allah Teala, diinyada ve ahlrette gii·zel akibetin o ikisine ve onlara uyan
lara ait oldugunu haber verip: «Ayetlerimizle ikiniz de, ikinize uyanlar 
da iistiin geleceklerdif.>> buyururken, ba.§ka ayetlerde §.Oyle buyruluyor: 
<<Allah; Ben ve peygamberlerim elbette galib gelecegiz, diye yazml.§tlr. 
f}iiphesiz ki Allah, Kavi'dir, Aziz'dir.>> (Miicadile, 21), «f:?iiphesiz ki Biz, 
peygamberlerirnize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, hem 
de §ahidlerin .§ehadet edecekleri giinde mutlaka yardrm ederiz. 0 gun 
zalimlere, ma'zeretleri fayda vermez. La'net onlarm, yurdun kotiisii de 
onlanndlr.l> (Gafir, 51-52). ibn Cerir bu ·a.yeti .§Oyle anllyor: ikinize de 
oyle bir giic; verecegiz ki onlar, size eri.§emeyecekler. Siz ikini:z ve size 
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uyanlar mutlaka Bizim ayetlerimizle U.Sttin geleceklerdir. ~iiphesiz ki 
bu anlam s1hhatlld1r ve birinci tevcihden de bu anlam anla§Ilmakta.., 
d1r. DolayiSiyla ibn Cerir'in bu a\!Iklamasma aslmda gerek olmamallyd1. 
En dogrusun u Allah bilir. 

/ ~,..~ .... },~! ... - ) ,., J _ ......... 

~:,~\;:;~~~~~\:\)~~q.~~~,J.y;.::.~~Ut 

~~ .. ~~~4 ... ~~~~?\~j~j:J~; ,$ ~~~·\~\~ 
~ -:'-'tif.,,~(·'~\}l~\,J ......... (Jj'! J ........ ~ 
~ J~Ui> ,. .. l ~ ... )),>-) ~ ....... ~ JJ~if.J 

36 - Musa onlara apa~ak ayetlerimizle gelince: Bu, 
uydurulmu~ bir sihirden ba!?ka bir !?ey degildir. Biz, onceki 
atalanm1zdan boylesini i~itmemi!?tik, dediler. 

37 - MU.sa dedi ki: Kimin hidayetle katlndan geldigi
ni ve bu yurdun sonunun kimin olacag1n1 Rabb1m daha 
iyi bilir. Dogrusu zali:mler asla felah bulmazlar. 

Allah Terua, Hz. Musa ve karde§i Harlin'un Firavun ve erkanma 
geli§lerini haber veriyor, Hz. Musa Allah'1 birleme ve Allah'm emirleri
ne uymaya dair Allah Teala'dan alarak haber verdiklerinde, kendisinin 
ve Harlin'un dogruluklanna delalet eden son derece a\!Ik ve parlak mu
cizelerle Allah Teala'nm kendilerine vermi§ oldugu tisttin delaletleri, 
(delilleri) Firavun'a arzetmi§ti. i§te Firavun ve erkam, bunlan mti§
ahade edip te Allah'tan oldugunu kesin olarak anlad1klarmda ktiftir, az
gmllk, inad ve yalanla iftira yoluna saptllar. Bu, onlarm azgmllklanndan 
ve ger9ege uymaktan btiytiklenmelerinden ileri geliyordu. «Bu, uydurul
mu§ bir sihirden ba§ka bir §ey degildir.)) diyerek Hz. MUsa. ile hile ve 
makamlanndan istifadeyle mticadele etmek ve ona kar§I 91kmak istedi
ler. Mucizeler onlara hi\! te'sir etmedi ve bir fayda saglamad1. 

«Biz, onceki atalanm1zdan boylesini; . (tek ve ortag1 olmayan bir 
Allaha' ibadet edildigini hi9) i~itmemi§tik.» Atalanm1zdan bu din iizere 
olan hi9 kimseyi gormedik. Biz insanlarm, Allah ile beraber diger ilah
lara tapmarak O'na ortak ko§tuklanm gormekteyiz, dediler. Hz. Musa 
da onlara cevabla §Oyle dedi: «Rabbrm, benim ile sizden hangimizin hi
ctayetle katmdan geldigini daha iyi bilir ve benimle sizin aramz1 ayrr1p 
hiikmiinii verecektir. Bu diinya yurdunun sonunun; sonunda yardlm, 
zafer ve desteklemenin kimin olaca:~m da en iyi bilen O'dur. Dogrusu 
zalimler, (Allah'a orta.k ko§alllar) asla felah bulmazlar.)) 
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38 - Firavun da dedi ki: Ey ileri gelenler, sizin benden 
b~ka bir tannmz oldugunu bilmiyorum. Ey Haman, hay
di benim i<;in <;amurun uzerinde atef? yak ta, bana buyuk 
bir kule yap. <;lkar da belki Musa'n1n tanns1n1 gorurum. 
Dogrusu onru yalancllardan san1yorum. 

39 - 0 da, askerleri de memlekette haks1z yere bu
yukluk taslad1lar ve gen;ekten Bize dondurulmeyecekleri
ni sand1lar. 

40 - Biz de onu ve askerlerini yak.alaYip suya attlk. 
Zalimlerin son un un nasll old uguna bir bak. 

41 - Onlar1, ate~e <;ag1ran 6nderler k1ld1k. K1yamet 
gunu de yard1m gormezler. 

42- Bu dunyada ark·alanna Ia'neti taktlk. K1yamet 
gununden de onlar <;irkinle~tirilmi~ olanlard1r. 

Allah Teala Firavun'un - Allah ona la'net etsin- kiifriinu azgm
hgml ve kendi habis nefsi ic;in ilahhk davasmdaki iftirasm1 haber veri
yor. Nitekim ba.§ka bir ayet-i kerlme'de: «F~ravun kavmini kii~umsedi 
ama onlar yine de kendisine itaat ettiler. QU.nku onlar fas1k bir kavim 
idi.» (Zuhruf, 54) buyrulur. Zira Firavun onlan kendi ilahllgm1 itirafa 
c;agrrd1g1 zaman onlar ak1llarmm azllg1 ve zihinlerinin, kafalarmm bo§
lugu· sebebiyle onun bu istegme icabet etmi§lerdi. Bu sebeple Allah 
Teala burada onun: «Ey ileri gelenler, sizin benden ba§ka bir tannruz 
oldgunu bilmiyorum.ll dedigini haber verirken ba§ka bir ayet-i kerime'-
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de de yine ondan haber vererek §Oyle buyurur: «Adamlanm toplay1p 
seslendi. Ve: S.izin en yiice Rabbuuz benim, dedi. Bunun iizerine Allah 
onu diinya ve fuhiret azabiyla yakaladl. ~iiphesiz ki bunda korkan kim
seler i~in ibret vard:tr.» (Naziat, 23-26) . .Kavmini toplarm§ ve yiiksek 
bir sesle onlann i~inde bunu kendilerine ~~k~a nida etmi§, onlar da bu-' 
nu ~itip itaat ederek ona icabet etmi§lerdi. Bu sebeple Allah Teala on
dan intikam alml§, diinya ve ihirette onu ba§kalan i~in bir ibret ktl
In:l§tir. Hatta o Allah'm kelimi Musa'ya doniip §Oyle demi~ti: «Benden 
b~ka bir tann edinirsen §iiphesiz seni, hapse attlanlardan kllanm.» 
(~uara, 29) . 

«Ey Haman, haydi benim i~in ~amurun iizerinde bir ate§ yak ta 
bana biiyiik bir kule kur. <;1kar da belki Musa'mn tannsm1 goriiriim.» 
Firavun, veziri ve devlet i§lerinde isti§arede bulundugu, raiyyetini (te
beastm) idare eden Haman'a bir kule in§asmda kullamlmak uzere ki
~ elde etmesi i~in ~amurda ate§ yakmasm1 emretmi§ti. Burada yiiksek 
ve .muhte§em bir kule in§a edilme emrinden bahsedilirken Allah Teala 
ba§ka bir ayet-i kerime'de bu durumu §Oyle haber veriyor: «Firavun de
~ti ki: Ey Haman, bana bir kule yap. Belki onunla yol bulurum. G6k
lerin yollanm. Musa'nm tanns1m goriiriim. Dogrusu ben, onu yalanc1 
samyorum. Boylece Firavun'a yapt1g1 kotii ~i giizel gosterildi. Ve dogru 
yoldan ahkondu. Firavun'un dii.zeni elbette bo§a gidecekti.>> (Gafir, 
36-37). Firavun'un ill;§a ettirmi§ oldugu bu kuleden daha yiiksek olam 
diinyada goriilmemi§ti. 0 bununla, Firavun'dan ba§ka bir ilah oldugu 
davfj.smda Hz. Musa'y1 yalan ~1karmay1 tebeasma g6stermek istiyordu. 
Bu sebepledir ki o, §Oyle demi§ti.: « (Dogrusu onun, ortada benden ba§ka 
bir Rab oldu.guna dair s6zlerinden) onu yalanctlardan samyorum.» Fi
ravun, Allah Teahl'mn M1lsa'y1 peygamber olarak gonderdigini yalan
hyor degildi. Zira aslmda o, bir yaratlcmm varllgtm kabul etmemi§ti. 
Bu sebepledir ki o: <<Alemlerin Rabbi dedigin nedir?» (~uara, 23) ,: ve: 
cBenden ba§ka bir tann edinirsen §iiphesiz seni, zindana atllanlardi:m 
kllanm.» (~uara, 29) ve: «EY ileri gelenler, sizin benden ba§ka bir tan
rthtz oldugunu bilmiyorum.» demi§ti. Bu ~lklama ibn Cerir'indir. 

«0 da, askerleri de memlekette haks1z yere biiyiikliik taslad1lar. 
(Yeryiiziinde ' bozgunculugu ~ogalttllar, Allah'a donii§iin ve k1yanietin 
olmayacagma inandtlar.) ve ger\!ekten Bize dondiiriilmeyeceklerini san
dllar.» «BU yiizden Rabbm onlan azab kirbacmdan ge\!irdi. <;iinkii Rab
bm hep gozetlemekteydi.» (Fecr, 13-14) . Bu sebeple burada da §Oyle 
buyrulur: «Biz de onu ve askerlerini yakalay1p suya att1k. (Bir sabah 
vakti onlan denizde bogduk. Onlardan hi~ kimse kalmadL) Zalimlerin 
ronunun nas1l olduguna bir bak. Onlan; (pe§lerinden giden ve Allah'm 

Tefsir, C: XI; F. 3c90 
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el~ilerini yalanlama ve bir sani-i Mutlak'1 kabul etmemede onlann yol· 
larm1 tutanlan) ate§e c;ag1ran onderler k1ld1k. K1yamet giinu de yard1m 
gormezler.>> Ahiret rtisvayllgma ilave olarak diinyadaki rtisvayllk da on
larm iizerine kllmmi§ ve iki rusvayhk onlar i~in bir araya gelmi§tir. 
Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyruluyor: «Nice kasabalan yok ettik. 
Ki, onlar seni siiriip ~1karan kasabadan daha kuvvetli idiler. Ve onlarm 
yardlmCISl da yoktur.» (Muhammed, 13) . 

«Bu diinyada arkalarma la'neti taktlk.» Allah Teala el~ilerine tabi 
olan inanmi§ kullarmm diliyle onlara ve onlann krallan Firavun'a la'-

- neti me§rli' kllml§tlr. Aym §ekilde onlar, diinyada peygamberlerin ve 
. peygarilberlere uyanlarm dilleriyle la'netlenmi§lerdir. «K1yamet gun tin
de de ori.lar ~irkinle§tirilmi§ olanlard1r.» Katade bu ayet-i kerime'nin, 
Allah Teala'run §U kavli gibi oldugunu sayler: <(Hem burada, hem de 
k1yamet giiniinde la'nete ugratlld1lar. Kendilerine verilen bu bagi§ ne 
kotu bir' bagi§tlr.» (Hud, 99). 

43 - Andol:sun ki Biz, 6nceki nesilleri yok ettikten 
sonra Musa'ya insanlar i'<;in basiretler, hidayet ve rahmet 
olmak iizere o kitab1 verdik. Olur ki dii~iiniirler diye. 

Ailah Teala Firavun ve erkamm helak buyurduktan sonra kelimi, 
rasillu ve kulu Musa (a.s.) ya Tevrat'1 indirmek suretiyle ihsanda bulun
dugunu, nimet verdigini haber veriyor. 

«Andolsun ki Biz, onceki nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya ... o 
kitab1 verdik.» Tevrat'm indirilmesinden sonra biitiiniiyle bir iimmete 
Allah Teala azab etmemi§; inananlara Allah 'm dii§manlar1 olan mii§
riklerle sava§malanm emretmi§tir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de 
§Oyle buyrulur: «Firavun da, ondan oncekiler de, alt tist olmu§ kasa
balarda oturanlar da hep sue; i§lemi§lerdi. Ve Rablarmm el~isine ba§
kaldirrm§lardL Bunun iizerine Rablan onlan gittikc;e artan §iddetle ya
kalayiverdi.» (Hakka, 9-10) . ibn Cerir der ki: Bize ibn Be§§ar'm ... Ebu 
Said el-Hudri'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Yiizleri silinip maymuna 
c;evrilen bir kasaba dl§mda Tevrat'l yeryiiziine indirdikten sonra gokten 
ve yerden bir azab ile bir kavmi Allah Teala toptan helak buyurmami§
trr. Allah Teala'nm: «Andolsun ki Biz, onceki nesilleri yak ettikten son
ra Musa'ya ... o kitab1 verdik.» buyurdugunu gormedin mi? ibn Ebu Ha-

Ka: 

tin 
va; 
kal 
ibl 
(s. 
bir 
SOl 

ya. 

da 
ti}: 
sel 

u 

n 

n 
rJ 

n 
d 



Kasas, 43) HAD!SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!R! 6219 

tim de bunun bir benzerini Avf ibn Ebu Cemile el-A'rabi kanahyla ri
vayet etmi§tir. Ebu Bekr el-Bezzar ise bunu Miisned'inde Amr ibn Ali 
kanahyla ... Ebu Said'den tnevkUf olarak rivayet ediyor. Bezzar, Nasr 
ibn Ali kanahyla .. . Ebu Said 'den rivayetinde hadisi Hz. Peygamber 
(s.a.)e ula§tlnr ki efendimiz: Allah 'Teala gokten ve yerden bir azab ile 
bir kavmi biitiiniiyle ancak MUsa.'dan once helak buyurmU§tur, deyip 
sonra da: «Andolsun ki Biz, onceki nesilleri yok ettikten sonra Musa'
ya ... o kitab1 verdik.>> ayetini okumu§tur. 

<<Biz Musa'ya insanlar i~in (korliik ve azgmhga kar§I) basiretler hi
dayet ve rahmet olmak iizere, (ger~ege ul~t1rmas1 ve salih amellere He
tip onlara yol gostermesi i~in) o kitab1 verdik. Olur ki (insanlar onun 
sebebiyle hidayete erer ve onu) dii§iiniirler diye.» 
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44 - Mfi.sa'ya buyrugumuzu bildirdigimiz vakit, batl 
yonunde degildin sen. GOrenlerden de degildin. 

45- Ama Biz, daha nice nesiller yarattlk. Omurleri 
uzad1kc;a uzad1 onlann. Sen, Medyen halk1 aras1nda bulu
nup ta onlara ayetlerimizi okumuyordun. 0 haberleri sa
na g6nderen Biziz. 

46 - Biz (Mfi.sa'yal seslendigimiz vakit, sen Tur'un ya
nlnda da degildin. Fakat sen, kendinden once onlara uya
nc1 1gelm.eyen bir kavmi uyarman ic;in, Raibblndan bir rah-
met olarak gonderildin. Olur ki onlar, iyice du~unurler 
diye. 
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47- Yaptlklanndan oturu ba~lanna bir musibet gel· 
digi zaman: Rabbimiz, bize bir peygamber gondersey
din de ayetlerine uysak ve mu'minlerden olsak olmaz m1y· 
d1? derler. 

Allah Terua Muhanuned (s.a.) in ~eygamberligine delalet eden bir 
biirhana i.§arette bulunuyor. 0, ge911li§teki gaiblerin haberini oyle veriyor 
ki sanki onu ~iten ge9mi§ bu olaylan goren ve ona §ahid olan gibidir. 
Halbuki o, ge9mi.§ kitaplardan hi9 bir §ey okumarm§ funmi birisidir. 
Bunlardan hi9 birisini bilmeyen bir kayim i9inde yeti§mi§tir. Aynca o, 
Hz. Meryem ve onun durumunu da haber vermi§tir. Allah Teala §oyle 
buyuruyor: «Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken 
sen yanlannda degildin. <;eki§irlerken de orada bulunmadm.» (Al-i 1m
ran, 44). Sen ora:da degildin, buna §ahid de olmarm§tln. Fakat bunlari 
sana Allah Teala vahyetmektedir. Aym §ekilde Allah Teala Hz. NUh ve 
kavmi ile Allah'm Hz. NUh'u kurtarmas1·ve kavmini suda bogmasmdan 
haber verip: «i.§te bunlar gayb haberlerindendir ki, sana vahyediyoruz. 
Ne sen, ne de kavmin daha once bunlan bilmezdiniz. Oyleyse sabret, 
9iinkii akl.bet miittakilerindir.» (Hud, 49) buyurduktan sonra bu sure
nin sonunda da §Oyle buyurur: «Bunlar; o kasabanm haberleridir· ki, sa-. 
na anlatlyoruz.» (Hud, 100). Hz. Yllsuf'un k1ssasm1 and1ktan sonra ise: 
«Bunlar gayb haberlerindendir ki, sana vahyediyoruz. Onlar elbirligi 
edip diizen kurduklan zaman sen orada degildin.» (Yusuf, 102) buyur
mu§tur. Ta-Ra sllresinde de: «Sana ge9mi.§lerin haberlerinden blr k1Snn
m i§te ooylece anlatlyoruz. ~iiphe yok ki sana, kat~nnzdan bir de zikir 
verdik.» (Ta-Ha, 99) buyurur. Burada ise ba§mdan sonuna kadar Hz. 
Mllsa'mn k1ssasm1 ve Allah'm ona vahyetmesi ile onU:nla konll§masmm 
keyfiyyetini haber verdikten sonra buyurur ki: « (Ey Muhammed,) Mu
sa'ya buyrugumuzu bildirdigimiz vakit, Allah Teala'nm Mllsa ile konu§
tugu vadinin kenarmda, dogudaki agacm bulundugu batidaki dagm ya
nmda da degildin sen. Bunu gorenlerden de degildin. Fakat Allah'm 
kendilerine huccetlerini ve ,ge9mi§ peygamberlere vahyettiklerini unu
tan ve iizerlerinden uzun zaman ge9en nesillere bir hucet ve biirhan kll
mak iizere bunlan sana Allah Teala vahyetmi§tir.» 

<<Sen, (Medyen'in peygamberi ~uayb ile onun kavmine seyledikleri 
ve kavminin ona cevablanm haber verdiginde) Medyen halk1 arasmda 
bulunup ta onlara ayetlerimizi .okumuyordun. 0 haberleri sana · gonde
ren Biziz.. (Bunlan sana ancak Biz vahyetmi.§iz ve seni insanlara el9i 
olarak Biz gonderiili§izdir.) » 

«Biz (Mllsa'ya) seslendigimiz vakit, sen Tllr'un yamnda da degil4 
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din.» Siinen'inin t"efsir ooliimiinde Ebu Abdurrahman en-Nesei der ki: 
Bize Ali ibn Hucr'un ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetinde o, «Biz ses
lendigimiz vakit, sen Tur'un yanmda da degildin.» ayetinde §Oyle de- · 
mi§tir: Nida olundu ki ey Muhammed iimmeti; Siz benden istemfi)zden 
once ben size verdim, siz bana dua etmezden once size icabet ettim. ibn 
Cerir ve ibn Ebu Hatim de bir topluluk kanahyla bunu Hamza ibn Ha
bib ez-Zeyyat'tan, o ise A'me§'den rivayet etm~tir: Aynca ibn Cerir; 
Veki' ve Yahya ibn !sa kanahyla... Ebu Ziir'a ibn Amr ibn Cerir'den 
bunu E'bu Hiireyre'nin sozii olarak rivayet etm~tir. En dogrusunu Allah 
bilir. Mukatil ibn Hayyan ise ayeti §oyle anhyor: Biz senin iimmetine 
babalanmn sulblerinde iken, sen gonderildigin zaman sana iman etme
lerine dair seslendigimiz vakit sen, Tur'un yanmda da degildin. Katade 
ise ayeti: Biz Musa'ya seslendigimiz vakit, sen. TUr'un yanmda da degil
din, §eklinde anlarm§tlr. En dogrusunu Allah bilir ama bu, Allah Teala'
nm: «MUsa.'ya buyrugumuzu bildirdigimiz vakit, batl yoniinde degildin 
sen.n ayetine daha ~ok benzemektedir. Burada yukardaki ayetten daha 
ozel diger bir siga ile haber vermektedir ki bu siga nida yani seslenme 
ifactesidir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyur
maktadir: crHani Rabbm Musa'ya seslenmi§ti ki. .. » (~uara, 10); «Hani 
Rabb1 ona, mukaddes vactide '''I'uva» da §Oyle seslenmi§ti. .. » (Naziat, 
16), ,,Q'na TUr'un sag yanmdan Seslendik. Ve onu gizlice soyle§mek 
i~in yakla§tlrd1k.n (Meryem, 52). 

cc (Sen, bunlardan hie; birisinde haz1r bulunmm~ degilsin, onlardan 
hie; bir §ey _gormii§ degilsin.) Fakat sen, kendinden once onlara uyanc1 
gelmeyen bir kavmi uyarman ic;in, Rabbmdan bir rahmet olarak gon
derildin. » Allah Teala sana vahyedip bunlan hem senin ic;in, hem de 
kendilerine senin gonderilmenle kullara bir rahmet olsun diye sana ha
ber vermi§tir. ((Olur ki onlar, iyice dii§i.iniirler (ve senin Allah Teala'dan 
getirmi§ oldugunla hidayete ererler) diye.» 

((Yapbklanndan otiirii ba'§lanna bir musibet geldigi zaman: c'Rab
buruz, bize bir peygamber gonderseydin de , ayetlerine uysak ve mii'min
lerden olsak olmaz m1yd1? derler.» Ken:dilerine bir elc;i, bir uyar1c1 gel
mecligini ileri siiriip iddia etmesinler diye ve Allah'1 inkarlan sebebiyle 
ba§lanna Allah'tan bir azab geldiginde ma'zeretleri kalmasm diye onla..; 
rm aleyhine huccet koymak iizere Biz seni onlara gondermi§izdir. Ni
tekim Allah Teala miibarek kitab1 Kur'an'1 inzalini and1ktan sonra §OY
le buyurur: ((Deme~siniz ki: Bizden once kitab, yalmz iki topluluga indi. 
Blzim ise onlarmkinden hie; haberimiz yok. Veya demeyesiniz ki: Bize de 
o kitab indirilseydi, muhakkak ki onlardan daha fazla hidayete ererdik . . 
I§te size Rabbm1zdan apac;llc huccet, rJ.dayet ve rahmet gelm~tir.» (El1'
am, 156-157). Ba§ka ayetlerde de §Oyle buyrulmaktad1r: ((Miijdeleyici 
ve uyanc1 peygamberler olarak. Ta ki peygamberler .geldikten sonra in-
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sanlarm Allah'a kar§l huccetleri k~lmasm.» (Ni.sa, 165), «EY ehl-i kitab, 
peygamberlerin aras1 kesildigi bir donemde, ger~ekten size peygambe
riniz gelmi§tir. Ger\!ekleri a~1kllyor ki; bize miijdeci ve uyanc1 gelmedi, 
demeyesiniz ve o size ger~ekten mujdeci ve uyanc1 olarak gelmi§tir. Ve 
Allah, her §eye kadir'dir.» (Maide, 19). Bu husU.sta ayetler ~oktur. 
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48 - Ama onlara katlm1zdan gen;ek ~gelince: Musa'ya 
verilenler .gibi ona da verilmeli degil miydi? derler. Daha 
once Musa'ya verileni de inkar etmemr~ler miydi? Birbiri· 
ne destek olan iki biiyiicii, demi~lerdi ve biz, hepsini inkar 
edenleriz, demi~lerdi. 

49 - De ki: ~ayet dQgru sozliiyseniz Allah kat1ndan bu 
ikisinden daha dogru bir kitab getirin de ona uyahm. 

50 - ~ayet sana cevab vermezlerse bil ki; onlar, s1rf 
kendi heveslerine uymaktad1rlar. Halbuki Allah'tan bir 
hidayet olmaksizin · kendi hevesine uyandan daha sap1k 
kim vard1r? Muhakkak ki Allah, zalimler ~giirfihunu hida
yete erdirmez. 

51 - Andolsun ki Biz, onlar i<;in sozii birbirine biti~tir
dtk. Belki dii~iiniirler diye. 

Allah Teala, aleyhlerine delil konulmazdan once §ayet kendilerine 
azab etrhi§ olsayd1 kendilerine el~i gelmedigini iddia edecek olaA bir ka
vimden haber veriyor ki; onlara Allah katmdan Muhammed (s.a.) in 
dili ile hak geldigi zaman onlar isyan, kibir, inad, kufiir, bilgisizlik ve 
ilhad ile §6yle demi§lerdi: «MU.sa'ya verilenler gibi ona da verilmeli de .. 
gil miydi?» «Daha once MU.sa'ya verileni de inkar etmemi§ler miydi?» 
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En dogrusunu Allah bilir ama bununla Allah Teala'nm Hz. Mtisa elin
de Firavun ve erkam ile israilogullarma kar§l huccet ve biirMnlar ola· 
rak gooterdigi Allah'm dii§manlarml bunaltan asa, yed-i beyza, tU.fan, 
c;ekirge, ha§erat, kurbaga, kan, ekin ve meyvelerin eksilmesi mucizeleri 
ile denizin yanlmas1, bulutla golgelendirme, b1ld1rcm ve kudret helvas1 
iildirme ve benzeri parlak, en iistiin mucize ve huccetleri kasdetmektey
diler. Biitiin bunlar Firavun ve erkamna te'sir etmemi§; aksine onlar, 
Hz. Musa ve karde§i Harun'a inanmam1§lard1r. Nitekim Hz .. Musa· ve 
Harun'a onlar: «ikiniz; bizi babalanm1z1 iizerinde buldugumuz yoldan 
~evirmek ve yeryiiziiniin biiyiikleri olmak i\!in mi geldiniz? Biz, size inan
rmyoruz.» (Yunus, 78) demi§lerdi. Allah Teala: «Onlan yalanlad1lar 
ve bu yii.zden helake ugratilanlardan oldular.» (Mii'minlin, 48) buyu- · 
rur ki, bu sebe~le burada §6yle buymmaktad1r: << (Be§eriyyet) daha on
ce Musa'ya verilen (bu biiyiik mucizeler) i inkar etmemi§ miydi? Bir
birine destek olan iki biiyiicii demi:§lerdi. Biz, hepsini (o ikisinden 
her birini) inkar edenleriz. demi§lerdi.» ( ... ) Miicahid ibn Cebr der ki: 
Yahudiler, Kurey§'e bu sozleri Muhammed (s.a.) e saylemeleri tavsiye
sinde bulundular da, Allah Teala: «Daha once Mlisa'ya verileni de in
kar etmemi§ler miydi? Birbirine destek olan, (birbiri ile yardimlal}an 
ve her bireri digerini dogrulayan) iki biiyiicii demi§lerdi.» buyurdu. 
Bunlarla Hz. Musa ve Harlin (a.s.) kasdedilmektedir. Said ibn Ciibeyr 
ve Ebu :Razin de, buradaki iki biiyiicii ile Hz. Musa ve Hartin'u kasdet
tiklerini sayler. Bu, giizel ve kuvvetli bir garii§tiir. En dogrusunu Allah 
bilir. ibn Abbas'tan rivayetle Muslim ibn Yesar, «Birbirine destek olan 
iki biiyiicii, demil}lerdi.» ayetinde Hz. MUsft ve Muhammed (s.a.) in 
kasdedildigini sayler. Hasal el-Basri'den gelen bir rivayet de ooyledir. 
Hasan ve Katade, burada Hz. !sa ve Hz. Muhammed (s.a.)in kasdedil- . 
dibini .soylemektedir. Ancak bu uzak ihtimaldir. Zira burada Hz. Isa'nm 
mn ad1 ge\!memektedir. En dogrusunu Allah bilir. 

«Birbirine destek olan iki biiyii.» §eklinde okuyanlara gelince: ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn E'bu Talha ve Avfi diyorlar ki: Onlar T·ev
rat ve Kur'an'l kasdediyorlar. As1m el-Cenedi, Siiddi ve Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle sbylemi.~tir. Siiddi der ki: 0 ikisinden her 
birerinin, digerini dogrulad1g1 kasdediliyor. ikrime der ki: Onlar Tev
rat ve'incil'i kasdediyorlar. Bu, Ebu, Ziir'a'dan da rivayet edilmekte olup 
ibn Cerir bunu tercih etmi§tir. Dahhak ve Katacte burada kasdedilenin, 
incil ve Kur'an oldugunu soylerler. En dogrusunu Allah bilir. Ayetteki 
( 01~ ) kelimesini, biiyii anlamma gelecek §ekilde okuyanlar, bu
nunla Tevrat ve Kur'an'I kasdetmektedirler. Zira Allah Teala hemen 
bundan sonra: «De ki: Dogru sozliiyseniz §8.yet Allah katmdan bu iki
:sinden daha dogru bir kitab getirin de ona uyahm.» buyurmU§tur. Ve 
Allah Teala ~ok kere Tevrat ile Kur'an'1 birlikte zikretmektedir. Nite-



6224 !BN KESIR (CUz: 20; SOre: 28 

kim §U ayet-i kerime de boyledir. «De ki: MUsa.'run insanlara bir mlr 
ve hidayet olmak iizere getirdigi o kitab1 kim indirdi? ... §ehirlerin anas1 
(Mekke) ile ~evresindekileri uyarasm diye sana indirdigimiz i§te bu ki
tab, miibarektir.» (En'am, 91-92). Surenin sonunda ise §Oyle buyrulur: 
«Sonra Biz Musa'ya bir biitiin halinde o kitab1 (Tevrat'I) verdik . .. i§te 
§U da indirdigimiz kitabd1r, miibarektir. Oyleyse ona uyun ve sakmm 
ki, merhamet olunasimZ» (En'am, 154-155). Cinnler de : «Dogrusu biz 
Musa'dan sonra indirilen bir kitab dinledik.» ·(Ahkat, 30) demi§lerdi. 
Varaka ibn Nevfel de : «Bu melek Musa'ya inendir.» demil}ti. Ak1l sa
hiplerince zaruri olarak bilinmektedir ki, Allah TeaH1 peygamberine 
indirmi§ oldugu miiteaddit kitablar i\!inde gokten Muhammed (s.a.)e 
indirilenden daha miikemmel, daha §iimullii, daha fasih, daha biiyiik 
ve daha §erefli bir kitab indirmemi§tir ki bu, Kur'an'dir. §eref ve bii
yiikliik yoniiyle Kur'an'dan sonra geleni, Allah'm imran oglu Mll.sa 
(a.s.) ya indirmi§ oldugu kitabd1r ki bu, Allah Teala'mn, hakkmda: 
i<Dogrusu Tevrat'I Biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardir. Kendilerini 
Allah'a teslim etmi§ peygamberler, yahudilere onunla; Rabba kul olan
larla bilginler ·de Allah'm kitabmdan elde mahfftz kalanla hiikmeder
lerdi. Ve ona §ahid idiler.» (Maide, 44) buyurdugu Tevrat'dir. incil 
ise Tevrat'1 tamamlayicl, tsrailogullarma haram k1lman §eylerin 
baZilanru helal k1llcl olarak indirilmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala: 
cDe ki: ('Hakka kar§I \!1kmam1zda ve onunla miicadele ettiginiz bat1Ida) 
dogru sozliiyseniz §ayet, Allah katmdan bu ikisinden' daha dogru. bir 
kitab getirin de ona uyahm.» buyurmw~tur. · 

Allah Teala buyurur ki: «§ayet (senin onlara seylediklerin konusun
da) sana cevab vermezler (ve fakat ger\!ege de uymazlar)se bil ki; onlar, 
(bir ·delil ve huccetleri olmaks1zm) s1rf kendi heveslerine uymaktadir
lar. Halbuki Allahtan bir hidayet, (Allah'm kitabmdan almrm§ bir huc
cet) olmaks1zm kendi hevesine uyandan daha sap1k kim vard1r? Mu
hakkak ki Allah, zalimler giirUhunu hidayete erdirmez. » 

Miicahid, «Andolsun ki Biz, onlar i\!in sozii birbirine biti§tirdik.» aye
tini ~oyle a\!Ikllyor: Andolsun ki, Biz onlar ic;in sazii ac;Iklaml§lZdir. Siiddi 
de aym a\!1klamay1 getirir. Katade ise, Allah Teala'mn burada §Oyle bu
yurdugunu sayler : Allah Teala belki dii§iiniirler diye ge\!enlere neler ya
plld!gml ve Allah'm neler yapacagm1 haber vermi§tir. Miicahid ve ba§ka
lan, burada kendilerine ooziin uzun uzun a\!1kland1~ kimselerden Ku
rey§'in kasdedildigini soyliiyor. Bu, ayetin zahirinden anla§llandrr. Fa
kat Hammad ibn Seleme, Amr ibn Dinar kanallyla... Rifaa'dan riva
yet ediyor ki o: «Andolsun ki Biz, onlar i\!in sozii birbirine biti§tirdik. » 
ayeti, on ki§i hakkmda nazil olmu§tur ki ben onlardan biriyim, demi§tir. 
Rifaa'nm bu soziinii, ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim onun hadisinden rivayet 
etmektedirler. Burada amlan Rifaa; Rifaa ibn Karaza el-Kurazi'dir. ibn 

M 
sc 
kl 

) 

b 

i: 
s 

f 
\ 

I 

( 

i 
1 
t 



Kasas, 48-51) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERlM TEFs!Rt 6225 

Mende onun Huyey klz1 Safiyye'nin dayiSI Riffta ibn Semev'el oldugunu 
soyler ki daha sonra Abdurrahman ibn Ci.ibeyr'in evlenmi§ oldugu Vehb 
klZI Temime'yi bo§ayan bu Rifaa'dir. ibn Esir de boyle anlatmaktadir. 

52 - Kendilerine daha onceden kitab verdiklerimiz de 
buna inarurlar. 

53 - Onlara Kur'an okundugu zaman derler ki: Ona 
inand1k, dogrusu o, Rabb1m1zdan gelen gerc;ektir. $U.phe~ 
siz biz, daha onceden de musluman olmu~ kimseleriz. 

54 - i~te onlara sa:brettiklerinden oturu ecirleri iki de
fa verilir. Kotulugu iyilikle savar onlar. Ve kendilerine 
verdigimiz nz1ktan da infak ederler. 

55 - Ve bo~ soz i~ittikleri zaman ondan yuz c;evi
rirdiler. Bizim i~lediklerimiz bize, sizin i~ledikleriniz size
dir. Selam olsun size, biz cahilleri aramay1z derler. 

Allah Teala, Allah'm dostu olan ehl-i kitab bilginlerinin Kur'an'a 
inanacaldanm haber veriyor. Nitekim ba§ka ayet-i kerime'lerde de §OY
le buyrulmaktadu: ccKendilerine kitab verdiginiz kimseler onu hakkiyla 
tilavet ederler. i§te buna onlar inamrlar.» (Bakara, 221) , e~Ehl-i kitab'
dan oyleleri vard1r ki ; Allah'a, size indirilen ve kendilerine indirilmi§ 
olana, Allah'a hu§U.' duyarak inamrlar.» (AI-d imran, 199) , ccMuhakkak 
ki ondan once kendilerine bilgi verilenlere ; o okundugu zaman, yi.izleri 
iistti secdeye kapariirlar ve derler ki : ccTenzih ederiz RabbiilliZI .. Rabbi
mizm va'di §iiphesiz yerine gelmi§ olacaktir.» (isra,'107-108), ccAndolsun 
ki; iman edenlere , sevgice en yakmi da: Biz hiristiyanlanz, diyenleri bu
Iacaksm .. Bunun sebebi ; onlarm ic;inde ke§~ler ve rahibler bulunmasm
dan ve onlarm gerc;ekten biiyiikltik taslamamalarmdandir. Peygambe
re indirileni i§ittiklerinde; hakk1 tamdiklarmdan dolayi -gozleri Ya§la do-
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lup ta~ar da, derler ki: Rabb1rn1z; biz iman ettik, bizi de ~ahidlerle be
raber yaz.» (Maide, 82-63) . 

Said ibn Ciibeyr der ki: Neca§i'nin gonderrni'§ oldugu yetmi§ pa
paz hakkmda nazil olrnu§tur. Hz. Peygamber (s.a.)e geldiklerinde, Allah 
Rasulii onlara sonuna kadar olmak iizere Ya-Sin suresini okurnu§, on
lar da aglamaya ba§lami§ ve miisliiman olrnu§tular. i.~te onlar hakkm
da §U ayetler nazil oldu. «Kendilerine daha onceden kitab verdiklerimiz 
de buna inamrlar. Onlara Kur'fm okundugu zaman derler ki: Ona inan
dik, dogrusu o, Rabb1rmzdan gelen ger~ektir . ~iiphesiz ki biz, (bu Kur'
an 'dan) daha once de miisli.iman olmu§ (Allah'! birleyi::_:> O'na icabet et
rni§ ihlasll) kimseleriz.n 

Allah Teala da buyurur ki : «i§te onlara (once birinci kitaba, son
ra da ikincisine inanan, bu s1fatla nitelenrni§ olan kimselere ger~ege uy
mada) sabrettiklerinden oti.iri.i ecirleri iki defa verilir.» Zira boyle bir 
§eye katlanmak nefislere elbette ag1r gelir. Buhari ve Mi.islim'in Sa~h'
lerinde Amir e§-~a'bi kanallyla ... Ebu Musa el-E§'ari (r.a.) den rivayete 
gore, Allah Rasuli.i (s.a. ) §Oyle buyurmu§tur: U~ kimse vard1r ki ·onlara 
ecirleri iki defa verilir: Once kendi peygamberlerine sonra da bana iman 
eden kitab ehlinden olan kimse, efendisinin ve Allah'm haklarmi yeri
ne getiren kole, bir cariyesi olup ta onu giizelce terbiye eden, sonra onu 
azad ederek onunla evlenen kimse. imam Ahmed der ki: Bize Yahya 
ibn ishak'm ... Ebu Umame'den rivayetinde o, §Oyle anlatiyor: Mekke 
fethi giini.i Allah Rasuli.i (s.a .) ni.in binitinin altmdaydlm. Son derece 
giizel bir soz soyledi. Soyledikleri i~inde §6yle buyurrnu§tu: iki kitab eh-
linden (yahudi ve hlristiyanlan kastediyor.) kim miisliiman olursa, onun 
ecri iki defad1r. Bizim lehimize olan onun da lehine, bizim aleyhimize 
olan da onun aleyhinedir. (Bize vacib olanlar ona da vacib, bize haram 
olanlar ona da haramd1r) Mii§riklerden kim de miisli.iman olursa, el
bette ecri onundur. Bizim lehimize olan onun da lehine, bizim aleyhimi
ze olan onun da aleyhinedir. 

«Koti.ili.igi.i iyilikle savar onlar. (Koti.ili.i·ge misli ile mukabele etmez; 
aksine affeder, bagu~larlar.) Ve kendilerine verdigimiz nz1ktan da infak 
ederler. (Onlara vermi§ oldugumuz hehll- nz1ktan aile ve akrabalarma 
vacib olan nafakalan yanmda Allah'm yarabklarma, farz klllnilll§ olan 
zekat, Allah'a yakla§bran nafile sadakalar ve mi.istehab olan sadakalar
la infakda bulunurlar.) >> 

«Ve bo§ soz i§ittikleri zaman ondan yi.iz. ~evirirdiler.» BO§ soz sa
hipleri ila mua§eret edip onlarla beraber bulunmazlar. Aksine Allah 
Teala'mn buyurdugu ve~hile «BO§ ve kotii lak1rd1ya rastlad1klan zaman 
yi.iz ~evirip vakarla ge~erler. » (Furkan, 72). 

«Bizim i§lediklerimiz bize , sizin i§ledikleriniz sizedir. Selam olsun 
size, biz cahilleri aramay1z, derler.» Onlara kar§I beyinsiz birisi, bir be-
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yinsizlik ve bilgisizlik yaptlgmda cevabt onlara yara§mayan bir oozle 
onlara hitab ettiginde ondan yiiz ~evirip onunki gibi ~irkin sozle muka
belede bulunmazlar. Onlardan sadece ho§, giizel sozler sad1r olur. Bu 
sebepledir ki Allah Teala, onlarm §6yle dediklerini haber veriyor: «Bi
zim i§lediklerimiz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir. Selam olsun size. biz 
cahilleri aaramaylZ, (cahillerin yoluna girmek istemeyiz ve bilgisizlerin 
yolunu sevmeyiz.) » 

Muhammed ibn ishak, es-Sire'sinde §Oyle anlatlyor: Allah Rasulii 
(s.a.) Mekke-i Miikerreme'de iken O'nun haberi kendilerine ula§an Ha
be§istan hlristiyanlarmdan yirmi veya buna yakm ki§i Allah Rasulii 
(s.a.)ne geldiler, onu mescidde bulup yanma oturdular, onunla konu§
tular ve ana sorular sordular. Kurey§'ten baz1 kimseler Ka'be etrafm
daki toplant1 yerlerinde idiler. Onlar Allah Rasulii (s.a.) ne istediklerini 
sorup sorulanm bitirdiklerinde, onlar1 Allah'a <;agmp kendilerine Kur'
an okudu. Kur'an'1 i§ittikleri zaman; gozleri ya§ardi, sonra Allah'a ica
betle O'na iman edip dogrulad1lar ve kendi kitablarmda ona dair zikre
dilen vas1flan onda aynen buldular. Hz. Peygamberin yamndan kalk
tiklarmda, Kurey§'den bir grup i<;inde Ebu Cehil ibn Hi§am onlann 
kar§Isma <;1kt1. Onlara: Ey topluluk, Allah sizi ma:hrum etsin; arkalan
nlZdaki dinda§lanmz sizi :§U adamm durumunu onlar i<;in ara§t1rasm1z 
diye gondermi§lerdi. Daha onun yanma oturur oturmaz dininizden ay
nldmiz ve soyledigi sozlerde onu dogrulad1mz. Sizden daha beyinsiz ve 
ahmak bir toplululk bilmiyoruz, veya benzeri §eyler soylediler de onlar: 
Selam size, sizinle tarti§acak degiliz. Bizim i§lediklerimiz bize, sizin i§
ledikleriniz de sizedir. Biz nefislerimiz i<;in ancak hay1r dileriz, dediler. 
Muhammed ibn ishak bu hlristiyanlar toplulugunun, Necran halkmdan 
oldugunun soylendigini de ilave eder ki, bunlardan hangisi oldugunu en 
iyi ancak Allah bilir. Yine ibn ishak §Oyle dendigini ekler: En dogrusu
nu Allah billir ama onlar hakkmda: «Biz calhilleri aramay1z, derler.» 
kiSmma kadar olmak iizere <<Kendilerine daha onceden kitab verdikle
rimiz de buna inamrlar ... » ayetleri nazi! oldu. Muhammed. ibn ishak 
der ki: Ziihri'ye bu ayetlerin, kim hakkmda nazi! oldugunu sormU§
tum. ~oyle dedi: Alimlerimizden devamh olarak i§itiriz ki; bu ayetler ile 
Maide suresindeki, <cBunun sebebi; onlarm i<;inde ke§i§ler ve rahipler 
bulunmasmdand1r ... derler ki: Rabb1nnz; biz, iman ettik, bizi de §ehid
lerle beraber yaz.>J (Maide, 82-83) ayetleri, Nec8.§i ve ashab1 hakkmda 
nazil olmu§tur. 
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56- Muhakkak ki sen, her sevdigini hidayete e:rdire
mezsin. Ama Allah, diledigini hidayete erdirir. Ve hida,yete 
erecekleri en iyi o, bilir. 

57- Dediler ki: Seninle beraber hidayete uyacak olur
sak, yerimizden oluruz. Hal-buki onlan kat1n11zdah bir n
zlk olarak her ~eyin mahsllliim1n topland1g1 emin bir ha
remde yerle~tirmedik mi? Ama onlann c;ogu bilmezler. 

Allah Diledigmi Hidayete · Erdirir 

Allah Teala Rasulu (s.a.) ne ~oyle buyuruyor: « (Ey Muhammed,) 
muhakkak ki sen, her sevdig;ini hidayete erdiremezsin. (Bu sana veril
mi§ degildir. Sana dii§en teblig etmektir.) Ama Allah, diledigini hida
yete erdirir. (En yuce hikmet ve \(iirutiilemez delil O'nundur.) '' Allah 
Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §6yle buyurur: «Onlan hidayete erdir
mek sana dii§mez. Allah, diledigini hidayete erdirir.'' (Bakara, 272), «Ben 
ne kadar hus gostersen de yine insanlarm \(ogu inanmazlar.'' (Yusuf, 
103). Bu ayet-i kerime, diger benzerlerinin hepsinden daha has (ozel) 
d1r. Allah Teala burada: «Muhakkak ki sen, her sevdigini hidayete er
diremezsin. Ama Allah, diledigini hidayete erdirir. Ve hidayete erecek
leri en iyi o, bilir. (Kimin hidayete, kimin de sa~nkllga mustehak oldu.
gunu en iyi bilen O'dur.) » Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde mevcud 
bir hadiste belirtildigine gore, bu ayet-i kerime, Allah Rasulu (s.a..) nun 
amcas1 Ebu Talib hakkmda nazil olmu§tur. Ebu Talib Allah Rasuliinu 
korur, ona yard1m eder, onun tarafmi tutar, §er'i bir sevgi ile degil de 
tabii bir sevgi ile onu severdi. Ebu Talib'in eceli gelip vefat edece,gi za
man, Allah Rasulu (s.a.) onu imana ve islam'a girmeye \(agurni§ti. An
cak kader onu ge\(mi§, Hz.Peygamberin elinden \(ekililp almffil§ ve uze
rinde oldugu kufiirde devam etmi§ti. ~uphesiz ki en mukemmel hikmet, 
Allah'mdrr. Ziihri der ki: Bana Said ibn Miiseyyeb'in, babas1 Miiseyyeb 
ibn Hazn el-Mahzumi (r.a.)den rivayetinde o, §Oyle anlatiyo,r: Ebu Ta
lib'in vefat1 am geldiginde, Allah Rasulu (s.a.) onun yanma geldi. Ebu 
Talib'in yamnda Ebu Cehil ibn Hi§am ve Abdullah ibn Ebu Umeyye ibn 
el-Mugire'yi buldu. Allah RasUlu (s.a.): Ey amca, Allah katmda kendi
siyle senin lehinde §ehadette bulunabilecegim bir kelimeyi; . «Allah'tan 
ba§ka ilah yoktur» kelimesini soyle, dedi. Ebu Cehil ve Abdullah ibn Ebu 
Umeyye ise: Ey Ebu . Talib, Abdiilmuttalib'in dininden yuz mu ~evire-
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ceksin? dediler. Allah Rasulii (s.a.) ona bu kelimeyi arzetmeye devarn 
ederken, onlar da bu sozlerini Ebu Talib'e tekrarllyorlardL Nihayet son 
ooz olarak Ebu Talib: 0 (kendisini kasdediyor) Abdulmuttalib'in dini 
uzeredir, deyip «Allah'tan ba§ka ilah yoktur,» dememekte direndi. Al
lah Rasulu (s.a.): Sana istigfarda bulunmaktan men'edilmedigim siire
ce senin i~in magfiret dileyecegim dedi de, Allah Teala: «Cehennem as
habl olduklan muhakkak meydana · c;1ktlktan sonra,akraba bile olsalar, 
mu§rikler ic;in magfiret dilemek peygambere ve mii'minlere yara§maz.n 
(Tevbe, 113) ayetini, Ebu Talib hakkmda da: «Muhakkak ki sen, her 
sevdigini hidayete erdiremezsin. Ama Allah, diledigini hidayete erdirir.>> 
ayetini indirdi. Buhari ve Muslim, hadisi Zuhri kanallyla tahric etmi§
lerdir. Hadisi Muslim aym §ekilde Sahih'inde; Tirmizi ise Yezid ibn Key
san kanallyla ... Ebu Hureyre'den rivayet etmi§tir. Tirmizi'nin rivayetin
de Ebu Hureyre §Oyle diyor: Ebu Talib'in vefatmda Allah Rasulu (s.a.) 
ona gelip: Ey amcacigim, klyamet giinu senin lehinde kendisiyle §eha
dette bulunabilecegim «Allah'tan ba§ka ilah yokturn sozlerini §6yle, de
di. Ebu Talib: ~ayet Kurey§ beni ay1play1p: Onu bu sozleri s6ylemeye 
iten, ancak oltim korkusudur, diyecek olmasalard1; ben bu s6zu soyle
mekle senin goziinu aydm ederdim.Ben bu sozleri, ancak bunlarla senin 
gozun aydm olsun diye soylerim, dedi. Allah Teala da: «Muhakkak ki 
sen, her sevdi.gini hidayete erdiremezsin. Ama Allah, diledigini hidayete 
erdirir ve hidayete erecekleri en iyi 0, bilir.» ayetini indirdi. Tirmizi der 
ki: Hasendir, garibdir. Sadece Yezid ibn Keysan hadisinden bilmekte
yiz. imam Ahmed de, Yahya ibn Said el1Kattan kanallyla ... Ebu Hiirey
re'den rivayetle hadisi yukardakine benzer §ekilde zikretmi§tir. ibn Ab
bas, ibn Orner, Mucahid, ~a'bi ve Katacte derler ki: Ayet, Ehu Talib hak
kmda nazil olmU§tur. Allah Rasulu (s.a.) ona: «Allah~tan ba'§ka ilah 
yoktur.» kelimesini arzettigi zaman o bunu kabul etmeyerek: Ey karde
§im oglu, ihtiyarlarm dini tizere, demi§ti. Son s6zii de: 0, Abdtilmutta
lib'in dini iizeredir, olmu§tu. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Said ibn Ebu Ra§id'den ri
vayetinde o, §Oyle anlatlyor: Kayser'in elc;isi bana gelmi§ ve §Oyle anlat
IDI§tl: Kayser, Allah Rasulii (s.a:) ne bir mektup yaZip benimle gonder
mi§ti. Gelip mektubu verdim. Mektubu kucagma koydu, sonra: Bu adam 
kimlerdendir? diye sordu. Ben: Temili'dan, dedim. Baban ibrahim'in 
Hanif dini hakkmda gor,ii§un nedir? Ona girer misin? buyurdu. Ben: 
Ben, bir kavmin elc;isiyim ve onlara donunceye kadar onlarm dini iize
reyim, dedim. Allah Rasulu (s.a.) guldtiler ve ashabma bak1p: · «l\4uhak-

. kak ki sen, her sevdigin~ hidayete erdiremezsin. Ama Allah, diledigini 
hidayete erdirir. » buyurdu. 

«Dediler ki: Seninle beraber · hidayete uyacak olursak, yerimizden 
oluruz.» ayetinde Allah Teala, kafirlerden baZilannm hidayete uyma-
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mak i~in nas1l oztir .beyan ettiklerini haber verir. Onlar Allah Rasulti 
(s.a.) ne §6yle demi§lerdi : «Seninle beraber hidayete uyacak olursak, ye
rimizden oluruz. (Senin getirmi§ oldugun hidayete uyar ve ~evrernizde
ki rnti§rik arap kabilelerine muhalefet edersek; onlarm bize reziyyet 
vermeleri, bizimle muharebe etmeleri ve nerede olursak olahrn bizi yaka
lamalanndan korkanz.) » Allah Teala da onlara cevab olarak: «Halbuki 
onlan katrm1zdan bir nz1k olarak emin bir haremde yerle§tirmedik mi?» 
buyurur ki ; onlarm beyan ettikleri oztir, bir yalan ve batlld1r. Zira Allah 
Teala onlan emniyyetli bir tilkede ve kuruldugundana beri guvenli, em
niyyetli Harem'de k1lrm§tlr. Nas1l olur da bu Harem, onlarm ktiftir ve 
§irk ko§ma hallerinde emniyyetli olur da mtisltiman olur ve ger~ege 
uyarlarsa onlar i~in emniyyetli olmaz? 

<<Halbuki onlan kat1m1zdan bir nz1k olarak, her §eyin mahsultintin 
topland1g1 emin bir haremde yerle§tirmedik mi?» c;evresindeki Taif ve 
ba§ka yerlerden diger meyveler, ticaret maHan ve e§yalar orada toplan
maktadlr. «Ama onlann ~ogu bilmezler (de bu ytizden soylediklerini soy
lemi§lerdir.) » Nesei'nin Hasan ibn Muhammed kanahyla .. . Amr ibn ~u
ayb'dan, onun da ibn Abbas 'tan - Amr, ibn Abbas'tan hadis i§itmemi§
tir- rivayetine gore , ((Seninle beraber hidayete uyacak olursak, yerimiz-

_den oluruz.» diyen Haris ibn Arnir ibn Nevfel'dir. 

58 - Biz, nimet ve refah1yla ~Imarrn1~ nice kasabalan 
yok etmi~izdir. i~te kendilerinden sonra <;ok az kimselerin 
oturabilecegi yerleri. Ve oralara varis olanlar Biz'dik, Biz. 

59 - Rabb1n, kasabalann merkezine, ayetleri.mizi oku
yacak bir pey.gamber gondermedik<;e oralan helak etmi~ 
degildir. Ve Biz, halk1 zalim olan 'kasabalardan ba$kas1n1 
helak edici degiliz. 

Refahtan ~1maran Kasabalar 

Allah Teala Mekke halkma ta'rizde bulunarak §byle buyurur: «Biz, 
nimet ve refah1yla §lmarml§, (azmt§, kendilerine bah§olunan nz1klar 
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i~inde Allah'm nimetini inkar etmi§) nice kasabalan yak etmi§i:zdir.» 
Nitekim ba§ka· bir ayet-! kerime'de: <<Allah size huzur ve giiven i~inde 
alan bir kasabay1 misal olarak verir. Her yandan oraya bol bol nZlk ge
liyordu. Ama Allah'm nimetine nankorliik ettiler de yaptlklarmdan dola
Yl Allah onlara ac;llk ve korku belasm1 tatt1rd1. Andalsun ki, onlara ken
dilerinden bir peygamber gelmi§ti de anu yalanc1 sayrm§lardL Zulme
derken kendilerini azab yakalayivermi§ti.» (Nahl, 112-113) buyururken 
aym sebeple burada da: c<i§te kendilerinden sonra c;ok az kimselerin 
oturabilecegi (harab olmu§, sadece evleri goriinen silinip gitmi§ iilke· 
leri) yerleri. Ve oralara varis alanlar Biz'dik, Biz. (Nihay{)t ic;inde kim
seler olmayan harabelere donmii§tiir.) » ibn Ebu Hatim'in ibn Mes'ud'
dan rivayetle zikrettigine gore o, Ka'b'm bmer'e §oyle dedigini i§itmi§: 
Siileyman (a.s.) baykm~a: Nic;in ekin yemiyarsun? diye sormuqtu. Bay
ku§ : Qiinkii Adem onun yiiziinden cennetten <;1kanld1, diye cevablad1. 
Hz. Siileyman: Ni<;in su igmiyorsun? diye sardu da bayku§: Qiinkii Al
lah TeaJa onunla Nuh kavmini bogdu, diye cevablad1. Hz. Siileyman'm: 
Ni<;in sadece harabelere s1g1myor, aralan vatan tutuyorsun? sarusuna 
bayku§: Qiinkii oralar Allah'm miras1d1r, diye cevbb verdi. Sanra Ka'b: 
«Ve oralara varis olanlar Biz'dik, Biz.» ayetini okumu§tur. 

Bundan sonra Allah Teala adaletini, haks1z yere hi<; kimseyi helak 
buyurmayacagm1, helak ettiklerini ancak aleyhine huccet ve delil ko
nulduktan sanra helak buyuracagm1 haber verir. Bu sebeple §oyle bu
yurur: «Rabbm, kasabalarm merkezine - Mekke'ye- ayetlerimizi oku
yacak bir :peygamber gondermedikc;e oralan helak etmi§ degildir.» Bu

. ras1, ·kasabalarm merkezinden peygamber olarak gonderilen iimmi pey-
gamber Muhammed (s.a.) in, arap ve acemleri ile biitiin kasabalara Al
la:h'm elc;isi alduguna delalet cder. Nitekim ba§ka ayet-:i kerime'lerde 
§oyle buyrulur: «§ehirlerin anas1m ve onun t;evresinde bulunanlan uyar
man ic;in sana boyle arapc;a okunan bir kitab vahyettik.» (~ura, 7), «De 
ki: Ey insanlar, ben gerc;ekten Allah'm hepiniz ic;in gonderdigi peygam
beriyim. » (A'r8.f, 158). «Bu Kur'an bana sizi de, ula.§tl~ kimseleri de 
uyarmam i<;in vahyolundu.» (En'am, 19), «Herhangi bir giiruh anu in
kar ederse onun varacag1 yer ate§tir.» (Hud. 17). «Hie; bir .§ehir yoktur 
ki, k1yamet giiniinden once Biz onu helak edici veya §iddetli bir azabla 
cezalandlnc1 olmayahm. Bu, kitab'da yazilmi§tlr.'' (isra, 58). Allah TE::
ala ba§ka bir ayet i kerime'de: «Biz peygamber gondermedik<;e azab 
ediciler degiliz. ,, (isra, 15) buyurmu§ken, burada ktyamet giinii once .. 
sinde biitiin kasabalan helak buyuracagm1 haber vermi§tir. Boylece Al
lah Teala, bu iimmi peygamberin peygamber olarak gonderilmesini, bii
tiin .kasabalara §iimullii kilrm§tlr. Zira a, biitiin kasabalann donii§ yeri 
ve ash olan merkezlerine peygamber alarak gonderilmi§tir. Buhari ve 
_Miislim'in Sahih'lerinde Allah Rasulii (s.a.)nden rivayetle sabit oldu-
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guna gore o: Kumizl 've siyah (deiiliye) peygamber olarak gonderil
dim, buyurmu§tur. Bu sebepledir ki risalet ve peygamberlik onunla sa
na erdtrilmi§, noktalanrm§tlr. Ondan sonra herhangi bir peygamber ve 
rasul yoktur. Aksine onun §eriatl k1yamet giinune kadar giinduz ve 
gecelerin bekas1 suresince bakidir. 

«Kasabalarm merkezleri>>nden maksadm, iklimler ve kasabalann 
ba§hcalan durumundaki merkezi ve buyuk kasabalar oldugu da s6ylen
mi§tir. Zemah§eri ve ibn Cevzi ile ba§kalan bunu nakletmektedirler ki 
uzak bir ihtima.l degildir. · 

60- Size verilen herhangi bir ~ey, dunya hayat1n1n 
bir ge<;:imli~d ve susudur. Allah katlnda olan ise daha ha
yirh ve devamhd1r. Hala akletmez misiniz? 

61- Simdi kendisine guzel bir va'adde bulundugu
muz ve ona kavu~an kimse, dunya hayatlnda kendisine bir 
ge<;imlik verdigimiz, sonra k1yamet giinun!de huziirumuza 
getirilmi~lerden olan kimse gibi midir? 

Allah Teala burada, dunya ile ondaki basit zinet ve fani gtizellikle
rin; Allah Teala'ca ahiret yurdunda salih kullanna hazulanan devamll 
ve buyuk ni'rnetlere nisbetle ne kadar kti\!tik oldugunu haber vermekte
dir. Nitekim, ba§ka ayet-i kerime'lerde de §6yle buyurur: «Sizin yam~ 
mzdaki ttikenir. Allah'm katmda olanlar ise sonsuzdur.» (Nahl, 96), «Al
lah katmda olanlar iyiler i\!in daha hay1rhd1r.» (Al-i imran, 198), <dial
buki diinya hayati, ahiretin yanmda sadece bir ge~imlikteq ibarettir.» 
(Ra'd, 26), ((Fakat siz diinya hayatlm tercih ediyorsunuz. Halbuki am
ret daha hay1rh ve daha ba.kirlir.» (A'la, 16-17) . Allah Rasruu (s.a.) de 
§oyle buyurmu§tur: Allah'a yemin olsun ki; ahirete gore dunya, ancak 
sizden birinin parmagm1 denize dald1rmas1 gibidir. Baksm bakallm, 
kendisine ne donecek? Parmag1 kendisine denizden ne getirebilecek? 

· <~Hala akletmez misiniz? » Dunyay1 ahirete tercih edenin hi~ akh 
yok mu? 
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«~imdi kendisine giizel bir vaadde bulundugumuz ve ana kavu§an 
kimse, diinya hayatmda kendisine bir ge~imlik verdigimiz, sonra kiya
met giiniinde huzllrumuza getirilmi~lerden alan kimse gibi midir?» aye
tinde Allah Teala §Oyle buyuruyar: Salih amellerine kar§Illk olarak, Al
lah Teala'mn va'detmi~ oldugu ve mutlaka kavu§acagi sevab1 dogrula
yan, mii'min olan ki§i diinya hayatmda \!Ok az giinler siiresince nimet 
i\!inde olan; Allah'a kavu§mayi, Allah'm va'dini ve tehdidini yalanlayan 
kafir ki§i gibi midir? Ki bu kafir ki§i, k1yamet giiniinde Allah'm huzu
runa getirilmi§lerden olacaktlr. Miicahid ve Katade ayetteki ( v...rZ>JI ) 
kelimesini, azab alunanlar anlamma alml§lardir. Bu ayetin Allah Ra
sulii (s.a.) ve Ebu Cehil hakkmda; Hz. Hamza, Hz. Alive Ebu Cehil hak
kmda nazil oldugu soylenmi§tir. Her iki gorii§ de Miicarud'den rivayet 
edilmektedir. Zahir olan adur; ayet geneldir. Bu ayet, Allah Teala'mn: 
<<Rabb1nnn lutfu olmasayd1 ben de oraya gotiirillenlerden olacaktlm.» 
(Saffat, 57) ayeti gibidir ki; burada Allah Teala, kendisi yiiksek dere
celerde olup ta, digeri (cehennemin) en alt derecelerinde alan arkada
§ma, mii'minin tepeden bakl§lm haber vermi§tir. Allah Teala ba§ka bir 
ayet-4 kerime'de de §oyle buyurur: «Andolsun ki, cinler onlarm gotii
riileceklerini bilmektedirler.» (Saffat, 158). 

62- 0 gun Allah, onlara seslenip: Beni:m ortag1m ol
duklanni ileri si.i.rdukleriniz nerededirler? der. 

63- Aleyhlerine hukum gen;ekle~en kimseler: Rab- . 
bimlz, i~te bunlar azd.Irdi~miz kimselerdir. Kendimiz na· 

Tefsir, C: XI; F . 391 
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s1l azm1~sak onlan da oylece biz azd1rd1k. Onlardan uzak
la~Ip sana ,geldik, zaten onlar bize tapmlyorlardl, derler. 

64 - Denir ki: Ko~tugunuz ortaklann1z~ <;ag1nn. Onlar 
~agifiTlar, ama kenldilerine cevab veremezler. Cehennem 
azablll} goriince de dogru yolda olmadiklarina yanarlar. 

65- 0 gun Allah onlara seslenip: Peygamberlere ne 
cevab verdiniz? · der. 

66 ·- Ama o gun, onlara kar~1 butun haberler kor ol
mu$tur. Biiibirlerine de soramazlar. 

67 - Ama tevbe edip inanan ve salirh amel i~leyen kim
senin, kurtulu~a erenlerden olmas1 umid edilir. 

Allah Teala, k1yamet giinii Allah'a ortak kO§an kafirleri nas1l azar
layacag11ll haber verir ki; onlara nida edip §Oyle buyuracaktlr: << (Diin
ya yurdunda iken kendilerine tapma geldiginiz ve) Benim ortag1m ol
duklarmi ileri siirdiikleriniz (ilahlar) nerededirler?» Size yard1mlan 
oluyor mu? Veya kendilerine yardrm edebiliyorlar m1? Elbette bu bir 
a·zarlarna ve tehdid kabilindendir. Nitekim, ba§ka bir ayette §Oyle buy
rulur: «Andolsunki siz; ilk defa yarattlgimiz gibi, yapayalmz ve teker 
teker huzU.rumuza geldiniz. Ve size verdigimiz §eyleri ardmlZda.biraktt
mz. Hani, ortaklarrm1z oldugunu sandigmiz §efaa~1lanmz1 da berabe
rinizde de gormiiyoruz. Andolsun ki; aramzdaki baglar artlk kopmu§tur. 
Ortak sand1klanmz da sizden kaybolup gitmi§tir.» (E:n'am, 94). 

«Aleyhlerine hiikiim ger~ekle§en kimseler (§eytanlar, fesad~l ve ko
tii kimseler ile kiifre ~ag1ranlar): Rabbrm1z, i§te bunlar azdirdlgimiz 
kimselerdir. Kendimiz nas1l azmi:§sak onlan da oylece biz azdu-d1k. On
lardan uzakla§lp Sana geldik, zaten onlar bize taprmyorlardL» diyerek 
onlan azd1rd1klarma ve onlarm da kendilerine uyduklanna kendileri 
aleyhine §eh~dette bulunurlar, sonra da onlarm ibadetlerinden uzakla
§lp s1ynhrlar. Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle buyrulur: «Onlar, kendi
lerine gii~ kazand1rsm diye Allah'1 b1raklp ilahlar edindiler. Hay1r, on
lar kendilerinin ibactetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine donecek
lerdir.» (Meryem, 81-82), «Allah'I b1raklp ta klyamet giiniine kadar ce
vap veremeyecek olana, kendilerine yap1lan dualardan habersiz bulu
nan §eylere tapandan daha sap1k kim olabilir? insanlar bir araya ge
tirildikleri zaman, bunlar onlara dii§man kesilirh~r. Ve onlarm tapm-
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malarm1 inkar ederler.» (Ahkat, 5-6). Hz. ibraJtim el-Halil de kavmine 
§Oyle demi§ti: «Diinya hayatmda Allah'1 b1rak1p aramzaa putlan dost
luk vesilesi k1ldm1z. Sonra da klyamet giiniinde birbirinize kiifreder ve 
kar§Ihkh la'net okursunuz. Varacag1mz yer ate§tir. Yard1mcilanmz da 
yoktur.» (Ankebut, 25) .Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «0 za
man uyulanlar, uyanlardan uzakla§nn§ ve azab1 gormii§ oldular. Ara
larmdaki biitiin baglar kopmu§tur. Uyanlar dediler ki: Bizim i~in (diin
yaya) bir donii§ olsayd1 da, (§imdi) bizden uzakla§tiklan gibi, bizde on
lardan uzakla§saydlk. Boylece, onlann biitiin yapbklanm Allah hasret
ler halinde kendilerine gosterecektir. Ve onlar ate§ten <;Ikacak degiller
dir.» (Bakara, 166-167) buyururken, bu sebeple burada da §6yle bu
yurur: « (Diinya yurdunda kendilerinden umagelmekte oldugunuz gibi 
i\!inde bulundugunuz durumdan sizi kurtarsmlar diye) kO§tugunuz or
taklarmiZl ~agmn (bakahm). Onlar c;agmrlar, ama kendilerine cevab 
veremezler. Cehennem a'zabmi goriince de (mutlaka cehenneme gide
ceklerini a~1k~a gorerek) dogrq yolda olmad1klanna yanarlar. (Azabi 
gordiikleri zaman; ke§ke diinya yurdunda dogru yolda olanlardan ol
saydik, diye temennide bulunurlar.)» Bu, Allah Teala'nm §U kavli gi
bidir: ((0 giin ki: Bana ortak kabul ettiklerinize seslenin, der. Onlan 
~agmrlar ama hi~ birisi cevab vermez. Aralannda bir u~urum koyanz. 
Su\!lular ate§i goriince ona d~eceklerini anlarlar, ama ondan ka<;acak 
yer bulamazlar.» (Kehf, 52-53). 

«0 giin Allah onlara seslenip: Peygamberlere ne cevab verdiniz? 
der.» Birinci nidada Allah'1 birlemeden soruluyordu. Burada ise peygam
berlikleri isbat vard1r. Yani size gonderilen el<;ilere cevabmlZ ne olmu§
tu? Onlarla birlikte sizin durumunuz neydi? Bu, kula kabrinde iken; 
Rabbm kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir? §eklinde sorulmas1 
gibidir. Mii'min ki§i. Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Muhammed'in 
Allah'm kulu ve el<;isi olduguna §ehadet edecektir. Kafir ise: Ha, ha, 
bilmiyorum, diyecektir. Bu sebeple, k1yamet giiniin de onun susmaktan 
ba§ka bir cevab1 yoktur. Zira burada (diinya yurdunda) kor olan, el
betteki ahirette de kor ve yolunu sap1tm1§ olacakttr. Bu sebepledir ki; 
Allah Teala: (cAma o giin, onlara kar§I biitiin haberler kor olmw~tur: 
Birbirlerine de soramazlar.» buyurur. Miicahid der ki: Huccetler (delil
ler) onlara kar§l kor olmu§tur ve onlar yakmlarmdan, neseb ba~ ile bagli 
olduklan kimselerden dilekte bulunamazlar. 

((Ama (diinyada iken) tevbe edip inanan ve salih amel i§leyen kim
senin, (k1yamet giinii) kurtulU§a erenlerden olmas1 timid edilir.» Allah 
Teala'dan olan bu timid mutlaka ger~ekle§ecektir. Zira bu, hi<; ku§ku
suz Allah'm fazh ve ihsam ile mutlaka meydana gelecektir. 
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68 - Rabb1n diledigini yaratir ve sec;er. Onlar ic;in se
c;im hakln yoktur. Onlann koi?tuklan ortaklardan Allah 
munezzehtir ve yucedir. 

69 - Rabb1n, goguslerinin gizlediklerini de, ac;1ga vur
duklanni da bilir. 

70 - 0, oyle bir Allah't1r ki; kenldinden b~ka ilah yok
tur. Onunde de, sonunda da hamd O'nad1r. Hukum O'nun
dur ve O'na donduruleceksiniz. 

Allah Teala yaratmada ve se~mede yegane oldugunu, bu konularda 
kendisi ile ~eki§ecek ve htikmtinti geciktirecek hi\! bir §ey olmai:hgm1 
haber vererek: «Rabbm, diledigini yaratlr ve (diledigini) se~er.» buyu
rur. O'nun diledigi olur, dilemedigi olmaz. Hayn ve §erri ile btittin i§ler 
O'nun kudret elindedir ve i§lerin donti§ti O'nad1r. 

«Onlar i~in s~im hakk1 yoktur. » k1smmm ba§mda bulunan ( L. •) 
edati, bu husustaki iki gorti§tin sahih olanma gore olumsuzluk ifade et
mektedir. Nitekim «Allah ve Rasulti bir §eye htikmettigi zaman; ne mti'
min erkekler i<;in, ne de mti'min kadmlar i~in artlk i§lerinde bir 5e\!me 
hakk1 olmaz.» (Ahzab, 36) ayetinde de bOyledir. ibn Cerir ise, bu edatm 
burada «§ey» anlamma oldugu gorti§tinti tercih eder. Buna gore ctim
lenin anlam1 §Oyle olacaktu: 0, onlar i~in hay1rll olam se~er. Mutezile'
den bir grup bunu, Allah Teala'ya kullar i~in en uygun olam se~meye 
riayetin vacib oldugu gorti§tine delil getirirler. Halbuki sahih olan, bu
rada edatm olumsuzluk edat1 olmas1d1r. Nitekim ibn Ebu Hatim, bunu 
ibn Abbas ve ba§kalanndan nakletmektedir. Zira makam, Allah Teala'
nm yaratmada, takdirde ve se\!mede yegane oldugunu, bu huslislarda 
O'nun bir benzeri olmad1gm1 beyan makam1d1r. Bu sebepledir ki: « (Al
lah, bir §ey yaratmayan ve her hangi bir §ey se~meyen putlardan ve) 
onlarm kO§tuklan ortaklardan Allah miinezzehtir, yticedir.» buyurmu§
tux. 
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<<Rabbm, (yaratlklarm a<;1k olan §eylerden a<;1ga vurduklanm bil
digi gibi) gogiislerinin gizlediklerini de, a<;Iga vurduklarm1 da bilir.» 
Aramzdan birisi ister sazii gizlesin, ister a<;1ga vursun, ister geceye bii
riinerek gizlensin, ister giindiiziin ortaya <_;Iksm; hi~ fark yoktur.» 
(Ra'd, 10) . 

«0, oyle bir Allah'tlr ki ; kendinden ba§ka ilah yoktur.n O'nun dl
§mda Yaratan ve sec;en bir Rab olmad1g1 gibi, Uh1hiyyette yegane olan 
O'dur. O'nun di§mda tapm1lan bir ma'bud yoktur. <<Oniinde de, sonun
da da hamd O'nad1r.» Adaleti ve hikmeti ile yaptlg1 her §eyde hamde
dilen O'dur. «Hiikiim O'nundur.» Kahn, galebesi, hikmeti ve rahmeti 
ile O'nun hiikmiinii geciktirecek hie; kimse yoktur. «Ve O'na dondiiriile
ceksiniz.» K1yamet giinii topunuz O'na dondiiriileceksiniz de, hayn ve 
§erri ile her bir amel sahibini ameli kar§Ihgmda miikafatland1racak ve
ya cezalandlracaktlr. Diger biitiin i§lerden gizlenmeye c;all§Ilan hie; bir 
§ey O'na gizli kalmaz. 

71 - De ki: ~ayet Allah, geceyi k1yamete kadar uzeri
nize uzatsayd1; Allah'tan ba~ka size 1~1k getirecek tann 
kimdir? Hala dinlemeyecek misiniz? 

72 - De ki: ~ayet Allah gunduzu k1yamet gunune ka
dar mutemadiyen uzatsayd1; size i~inde dinleneceginiz bir 
geceyi getirecek Allah'tan ba~ka tann kimdir? Hala gor
meyecek misiniz? 

73 - O'nun rahmetindendir ki; dinlenmeniz i~in gece
yi, lutfedip verdigi nzk1 araman1z i!9in gunduzu yaratmi~
tir. Ta ki ~ukredesiniz . 

Allah Teala burada, kullarma olan nimetlerini zikrediyor. Onlara 
geceyi ve giindiiz·ii mi.isahhar k1lmu~ , bunlan kullarmm buyruguna ver
mi§tir ki; onlar olmaksizm kullannm ayakta ve hayatta kalabilmeleri~ 



6238 lBN KESlR (Ctlz: 20; S1lre: 28 

ne imkan yoktur. Burada haber verir ve a~tklar ki; §ayet, klyamet gii
niine kadar geceyi onlarm iizerine devamh ve ebedi k1lm1§ olsayd1, mut
laka bu onlara zarar veri:r ve goniiller ondan b1klp usamrd1. Bu sebep
ledir ki: ((Allah'tan ba§ka size l§lk gorebileceginiz ve onun sebebiyle bir
birinize iinsiyet kesbedebileceginiz l§Igi) getirecek tann kirndir? Hala 
dinlemeyecek misiniz?» buyurmu§tur. Bunun pe§inden haber verir ki; 
§8-yet giindiizii, klyamet giiniine kadar devam edecek §ekilde, siirekli ve 
ebedi kllml§ olsayd1; §iiphesiz, bu da onlara zarar verecek ve hareket
lerin, i§lerin ~oklugundan bedenler yoruiup takats1z d.ii§ecekti. Bu se
bepledir ki; §Oyle buyuruyor: «Size ·(hareketlerinizden ve i§lerinizden 
sonra) i~inde dinlen (ip istirahat ed) eceginiz bir geceyi getirecek Allah'
tan ba§ka tann kimdir? ;Fiala gormeyecek misiniz? O'nun (size) rahme
tindendir ki; (geceleyin) dinlenmeniz i~in geceyi ve lutfedip verdigi 
nzkl (yolculuklarla, seferlerle, hareketler ve i§lerle) aramamz i~in giin
diizii yaratmi§tlr. Ta ki §iikredesiniz.» Ayette once gece, 5onra giindiiz, 
daha sonra ise bunlarla ilgili_ olanlar zikredilmek suretiyle giizel bir 
leff-i ne§r yapllmi§tlr. 

«Ta ki §iikredesiniz.» Giindiiz ve gece <;e§itli ibMetlerle Allah'a §iik
redesiniz. Kini, geceleyin bir ibadeti ka~mrsa; bunu giindiiz, kim de 
giindiiz bir ibadeti ka<;mrsa; bunu geceleyin telafi. eder. Nitekim ba§ka 
bir a yet-i kerime 'de:« ibret almak veya §iikretmek i.Steyen kimseler i\!in 
gece ile giindiizii birbiri ardmca getiren O'dur.» (Furkan, 62) · buyrulur 
ki . bu hususta a,yetler <;oktur. 

7 4 - 0 gun onlara seslenip: N erededir Bana ortak ol
duklanru iddia ettikleriniz? der. 

75- Her l1mmetten bir ~ahid 'ctekip ~akarm1~1zdrr. Ve 
kesin delilinizi getirin, demi~izdir. 0 zaman gen;egin Al
lah'tan oldugunu ve uyld.urduklanrun kendilerini bwak1p 
kru;tlgini anladar. 

Bu da, Allah ile beraber ba§ka bir tannya tapmanlara, azarlama ve 
su~lama §eklinde bir hitapt1r. Rab Teala, biitiin yaratlklann huzurun
da onlara seslenip §Oyle buyuracaktlr: ((Nerededir (diinya yurdunda 
iken) B~a ortak olduklanm iddia ettikleriniz.» 
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Mucahid, «Her ummetten bir §ahid <;ekip <;lkarml§lZdlr.>> ayetindeki 
§fl.-hid ile, Rasliliin kasdedildigini soyler. Allah'm ortaklan olduguna 
dair iddiamzm s1hhatma kesin delilinizi getirin bakahm. 0 zaman ger
<;egin Allah'tan oldugunu, O'ndan ba§ka ilah olmachgm1 anlarlar; 'hi<; 
bir §eY konu§amaylp bir cevab da veremezler. Bilirler ki; uydurduklan 
kendilerini b1rak1p gitmi§ ve onlara hi<; bir fayda saglamami§tlr. 

\T.-::\'-::~r,~\~\v:'.'~-::~....-~1;':"· ... , > ·::·, -:-~ ... ,.r=.:-, . 
~~-- v, ~U;·~~ .. ~ ~~.Y.-!.J~vbuJJII:J, 
• ~ o ~ J. ., ' -.... _., ., } "' J .., • • .J.-Jo · 

&;\J ~- ~.;.tn~~~'~l~'·,j~~:;~:l~~Jfl~'~~.\1 · 
_.... ...... -_.... . . ,.. , ..... ~). ... .... _., ..... / .,; \ . ... ' \ -
~ .... ,~. , ... (.;/~\;1/o ~, ...... ,-......... '1 .... _ ........ ,,, .... ,,,,, .. ,-:;\ '..,,-.. 
.j-->- ~ i) - I)';~~ .J •.;->; l .) w 4A ~ \.1:!' . , \ .. ' 

$~~~,~~i\~J~S~,~~,~~;aJ~~' 
76 - Gen;ekten Karlin; Mfi.sa'run kavminden biriydi. 

Ama onlara kar:?I azg1nhk etti. Biz ona anahtarlann1 gii<;lii 
bir toplulugun zor t~Itdlgl hazineler vermi:?tik. Kavmi ona 
~oyle dem:i::?ti: S1marma, <;iinkii Allah, :?Imanklan sevmez. 

77 - Allah'1n sana verdigi :?eylevde ahiret yurdunu 
gozet. Diinyadaki nasibini de unutma. Allah'1n sana ihsan 
ettigi gibi sen de ihsanda.bulun. Yeryiiziinde bozgunculuk 
arama. Dogrusu Allah bozguncular1 sevmez. 

Kariln Admda Biri 

A'me§'in Minhal ibn Amr'dan, onun Said ibn Cubeyr'den, onun da 
ibn Abba.s'tan rivayetinde, o «Ger<;ekten Karlin; Mlisa'nm kavminden 
biriydi. » ayetinde : 0 , Hz. M11sa'nm amcas1 ogluydu, demi§tir. ibrahim 
en-Nehai, Abdullah ibn Haris ibn Nevfel, Semmak ibn Harb, Katade, 
Malik ibn Dinar, ibn CUreyc ve ba§kalan da, onun; Hz. Mlisa'nm (a.s.) 
mn amcas1 oglu oldugunu soylemi§lerdir. ibn Cureyc der ki: 0; Karlin 
ibn Yashur ibn Kahes'tir. Hz. Mlisa ise, Mlisa ibn imran ibn Kahes'tir. 
(Karlin ile Hz. Mlisa'mn dedeleri Kahes'tir) . Muhammed ibn ishak 
ibn Yesar ise Karlin'un; Hz. M11sa (a.s.)nm amcas1 oldugu_nu sanmi§
tu. ibn Cerir: ilim ehlinin <;oguna gore Karlin Hz. Mlisa'nm amcas1 og
ludur, demi§tir ki en dogrusunu Allah bilir. Katade ibn Diame der ki: 
Bize Karlin'un, Hz. Mlisa'nm amcas1 oglu oldugu, Tevrat'1 okurken se-
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sinin gtizelliginde dolayi ana el-Miinevvir (veya el-Miinevver) ad1 veril
di.gi rivayet edilirdi. Fakat Allah d~mam samiri'nin nifaka dii§ttigii 
gibi o da miinaflk olmu11 ve malmm c;oklugundan dolay1 azgmhk onu 
helak etmil}tir. ~ehr ibn Hav§eb der ki: Kavmine kar§.t biiyiiklendigin
den dolay1 elbisesini bir kan§ uzun tutard1. 

<(Biz ona, (c;oklugundan dolayi) anahtarlanm giic;lii bir toplulugun 
zor ta§Idigi hazineler (mallar) verrni§tik.» Hayseme'den naklen A'me§ 
der ki: Kanln'un hazinelerinin anahtarlan deridendi. Her anahtar par
mak gibiydi ve her bir anahtar, ba§h ba§ma bir hazinenindi. 0 bir yere 
gitmek iizere binitine bindigi zaman anahtarlan da ayaklan sekili, be
yaz altrm§ katira yiiklenirdi. Bu husllsta ba§ka §eyler de .sOylenrni§ olup 
en dogrusunu Allah bilir. 

<Kavmi ona §Oyle demi§ti : ~rmarma, c;iinkii Allah, §Imanklan sev
mez.» Kavminin salih ki§ileri, ic;inde bulundugu durum hakkmda ana 
nasihatte bulunmu§, bir nasihat ve ir§ad olarak ona §Oyle demi§lerdi: 
!c;inde bulundugun durumla §rmarma, sevinme. Sana verilmi§ olan mal
larla az1p §Imarmayasm. Zinl Allah, §Imanklan sevmez. ibn Abbas, 
ayetteki c;ok sevinenler anlamma gelen ( ~_;II ') kelimesini, c;ok se
vinen, kendini begenen anlarmna allrken; Miicahid bunun, Allah'm ken
sine verdiklerine §iikretmeyen azgm, §Imank, kibirlenen anlamma gel-
digini ooyler. ' 

«Allah'm sana verdigi §eylerde ahiret yurdunu gozet. Diinyadaki 
nasibini de unutma . » Allah Teala 'nm sana vermil} oldugu c;ok mal ve 
nimeti, senin ic;in ahiret ' yurdunda sevab kazandiracak c;e§itli ibadetler 
ve Allah'a yakla§tlran §eylerle Rabbma itaatta kullan. Allah'm sana 
miibah kllmi§ oldugu yeme, ic;me, giyim, mesken ve benzeri §eylerle diin
yadaki nasibini de unutma. ~iiphesiz senin iizerinde Rabbmm hakk1 ol
dugu gibi nefsinin de, ailenin de, ziyaretc;ilerinin de haklan vard1r. Her 
hak sahibine hakkm1 ver. «Allah'm sana ihsan ettigi gibi, sen de (Al
lah'm yarat1klarma) ihsanda bulun. Yeryiiziinde bozgunculuk arama.>> 
ic;inde bulundugun §eylerle maksadm, gayen ve tek dii§iincen yeryiiziin-· 
de bozgunculuk yapmak ve Allah'm yaratlklarma kotiiliik etmek olma
sm. <cDogrusu Allah bozgunculan sevmez.» 

78 - Dedi ki: Bu, bana; ancak bende olan bilgiden otu
rii verilmif}tir. Bilmez mi ki Allah, onceleri ondan daha 
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guc;h1 ve topladlg1 daha fazla alan nice nesilleri yok etmi!]
tir? · S uc;l ulardan gunahlan sorulmaz. 

Allah TeaJa, kavmi kendisine nasihatte bulunup hayra in~ad etti
ginde, Karun'un kavmine cevabm1 haber veriyor. 0, §oyle demi§ti: ((Bu 
(servet) bana; ancak bende olan bilgiden otiirti verilmi§tir.H Ben, soy
lemekte oldugunuza ihtiya9 duymuyorum. Allah Teala bu mall bana, 
ancak ana mtistehak oldugumu bildigi i9in ve bir de beni sevdigi i<;in 
vermi§tir. Bana bu malm verilmesi, ancak Allah Tea.la'nm benim buna 
lay1k oldugumu bilmesinden dalay1d1r. Bu, Allah Teala'nm §U ayetleri 
gibidir. ((insanm ba§ma bir s1kmtl gelince Bize yalvanr. Sanra ana ka
tlmizdan bir nimet verdigimizde; bu bana, bilgimden dolay1 verilmi§
tir, der.» (Ztimer, 49), ((Ba§ma gelen bir s1kmt1dan sonra kendisine ka
tlmizdan bir rahmet tattmrsak: Elbette bu benim hakk1md1r, der.» 
(Fussilet, 50). 

Baz1lanndan, ccBu (servet) bana; ancak bende olan bilgiden otiirti 
verilmi§tir.» ayetinde, onun kimya ilmi ile me§gul oldugunun kasdedil
digi rivayet edilirse de, bu gorti§ zay1ft1r. Zira kimya ilmi (diger bir de
Yi§le simya ilmi) hadd-i zatmda batll bir ilimdir. Zira cevherlerin ba§ka 
bir §ekle (veya cevhere) <;evrilmesine ancak Allah Teala gti<; yetirebilir. 
Allah Tea.1a bir ayeti kerime'de: «EY insanlar, bir misal verilmektedir, 
§imdi onu dinleyin: ~tiphesiz ki Allah'l b1rak1p ta taptlklanmz bir araya 
gelseler, bir sinek bile yaratamazlar.» (Haec, 73) buyurur. Sahih bir ha
diste Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet edildigine gore, Allah Teala §Oyle 
buyuruyor: Benim yarat~1m gibi yaratmaya kalkl§andan daha zalim 
olan kimdir? Bir zerre yaratsmlar, bir arpa yaratsmlar bakallm. Bu, sa
dece dl§ gortinti§ veya §ekilde Allah'm yaratmasma benzetmeye <;ah§an 
tasvirciler (resim yapanlar) hakkmda varid almu§tur. 0 halde bir zatm 
mahiyyetini bir diger zatm mahiyyetine \!evirdigini one stiren kimsenin 
durumu nas1l olur dersiniz? ~tiphesiz bu bir yaland1r imkans1zdu, bil
gisizlik ve sap1kllktan ibarettir. Onlar ancak dl§ gortinti§ti., gortinen su
retleri boyamaya gti.9 yetirebilirler. Bu (bir cevherin mahiyyetini ba§ka 
bir mahiyyete <;evirmek) yalan, goz boyama ve vak1ada sahih gibi gos
termeden ibarettir. Bu §tiphesiz, kat'i, kesin degildir ve bu iftirac1, gti
nahkar ve bilgisizler gtiruhunun ugra§makta aldugu yoldan insanlar
dan herhangi birinin bunu ger<;ekle§tirdigi Slhhatli bir haberle sabit de 
almami§tlr. Allah TeaJa'nm, dostlarmdan baz1lanmn elinde baz1 cevher
leri altun veya gtimti§ veya benzeri §eylere <;evirme §eklinde yaratml§ 
oldugu harikulade (tabiat tistii) §eylere gelince; elbette bu, bir mtislti
manm inkar edecegi bir §ey degildir ve hi<; bir mti'min bunu reddetmez. 
Fakat bu, san 'at kabilinden degildir. Olsa olsa, goklerin ve yerin Rabbi 
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olan Allah'm dilemesi, ihtiyan ve fiilindendir. Nitekim, Hayve ibn ~ti
reyh el-Mlsri'den -Allah nna rahmet eylesin- rivayet edildigine gore, 
bir dilenci ondan bir §ey istemi§ti. Yanmda ona verecek bir §eyi yoktu 
ve dilencinin zaruret i~inde oldugunu gormti§tti. Yerden bir ~ak1l allp 
bunu avucunda doland1rd1, soma o dilenciye att1. Bir de gordtiler ki; o 
~akll, k1rm1Z1 bir altund1r. Bu hususta hadisler ve haberler ger~ekten 
~oktur ve zikredilmeleri de uzundu'r. 

Baz1lan diyorlar ki: Karlin, ism-i A'zam'1 biliyordu. Allah'a onunla 
dua etti de, onun sebebiyle ~ok mala sahip oldu. Ancak birinci anlam, 
sahih olamd1r. Bu sebepledir ki; Allah Teala, ona mal vermek suretiyle 
Allah'm kendisiyle ilgilendigi iddiasma bir red olarak §6yle buyurmu§
tur: «Bilmez mi ki Allah, onceleri ondan daha gti~lii ve toplad1g1 daha 
fazla olan nice nesilleri yok etmi§tir?» Ondan mal itibanyla daha ~ok 
olan kimseler vard1, bu bizim onlara sevgimizden dolay1 degildi. Bunun
la birlikte Allah Teala anlan, ktiftirleri ve §tikretmemeleri sebebiyle he
lak buyurmu~tur. Bu sebepledir ki §O·yle buyurur: «Sm;lular<;ian, (gtinah
larmm ~oklugu sebebiyle) gtinahlan sorulmaz.» Katade, «Bu (servet) 
bana; ancak bende olan bilgiden otiirti verilmi§tir.» klsmm1: Bendeki 
hay1rdan otiirii verilmi§tir, diye ac;1klar. Siiddi der ki: Buna ehil oldu
guna dair (Allah'm) ilminden otiirii bana verilmi§tir. Bu a.yetin tefsi
rini gtizel bir §ekilde yapan imam Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem, 
«Bu (servet) bana; ancak bende alan bilgiden ottirii verilmi§tir.>> ayeti 
hakkmda §Oyle der: Karlin demi§ti ki: .~ayet Alll1h, benden hO§nud ol
masaydl ve benim ustiiriliigilmu bilmeseydi; bana bu mall vermezdi. 
Sonra Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem §U ayeti okumu§tur: «Bilmez 
mi ki Allah, onceleri andan daha giic;lii ve toplad1g1 daha fazla olan nice 
nesilleri yak etmi§tir? Suc;lulardan gtinahlan sorulmaz.» 

79- Debdebe i<;inde kavminin kar~1s1na <;1kti. Dunya 
hayatin1 isteyenler: Ke~'ki Karlin' a verildigi grbi bizim de 
olsayd1. Dogrusu o, buyuk bir varlrk sahibidir, demi~lerdi. 

80- Kendilerine bilgi verilmi~ olanlar da ~oyle demi~
ti: Yazlklar olsun size. Allah'In mukafatl, iman edip salih 
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amel i~leyenler i·c;in daha hay1rhd1r. Ona da ancak sabre
denier kavu~abilir. 

Allah Teahl, Karftn'dan haber vererek §i::iyle buyurur: Bir gun Ka
run, biiyiik · bir zinet ic;inde; maiyyeti, hizmetc;ileri ve kendisi son derece 
parlak, gi::iz kama§tiran giizellikte elbiseler giymi§ ve §a§aah binitlere 
binmi§ olarak c;1kmu~tL Diinya hayatm1 isteyerek diinyanm debdebe ve 
siisiine meyli olanlar onu gi::irdiiklerinde, ona verilenlerin bir mislinin 
kendileri ic;in olmasm1 temenni ettiler ve: «Ke§ki Karun'a verildigi gibi 
bizim de olsaydL DogrUSU O, (diinyada) biiyiik (Ve bol) bir varhk Sa
hibidif.» demi§lerdi. Faydah bir ilme sahib olanlar onlann si::izlerini 
i~ttiklerinde §i::iyle demi§lerdi: «YaZiklar olsun size. (Ahiret yurdunda) 
Allah'1'n miikatatl, iman edip salih amel i§leyenler ic;in (sizin §U gi::ir
mekte oldugunuzdan) daha hay1rhd1r.« Sahih bir hadiste rivayet edil
digL."le gore, Allah Teala §i::iyle buyuruyor: 8alih kullanm ic;in hie; bir 
gi::iziin gormedigi, hie; bir kulagm i§itmedigi ve hie; bir be§erin kalbine 
gelmeyecek §eyler hazirladim. Dilerseniz: «Yaptiklarma kaq1llk olarak, 
onlara gi::izlerin aydm olacag1 nelerin gizlenmi§ bulundugunu kimse bil
mez.» (Secde, 17) ayetini okuyunuz. 

«Ona da ancak sabredenler kavu§abilir.» Siiddi: Cennete ancak 
sabredenler kavu§acaktrr, diyerek bunu sanki-; kendilerine ilim veril
mi§ olanlarm si::iziiniin devarm gibi kabul etmi§tir. ibn Cerir ise: Bu ke
limeyi; ancak diinya sevgisine kar~1 sabreden ve ahiret yurdunu iste-

. yenler si::iyleyebilir, diyerek buray1; kendilerine ilim verjlmi§ olanlann si::i
ziinden ayuarak Allah Teala'nm kelam1 ve O'nun haber vermesi olarak 
kabul etm~tir. 
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82- Daha dun onun yerinde olmay1 isteyenler: Vay 
deniek ki Allah, kullanndan dilediginin nzk1n1 geni~letip 
daraltm.aktadir. Eger Allah, bize lutfetmemi~ olsaydi; bizi 
de yerin dibine gec;irirdi. Vay, demek ki kafirler, asla fe
lah bulmazlar, demeye bW?ladilar. 

Allah Teala, Karun'un zineti ic;inde kibirlenmesini, bobiirlenmesini, 
kavmine kar§I ovtintip onlara kar§I §Imanp azmasm1 zikrettikten sonra, 
pe§inden onu ve evini yere gec;irdigini zikreder. Nitekim, Buharl'de 
Ziihrl kanahyla Salim'den, onun da babasmdan rivayet edilen sahih bir 
hadiste Allah Rasulti (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Bir adam izanm yerde 
stirfuken birden hire yere batmld1. 0, kiyamet gtintine kadar yere bat
maya devam etmektedir. Buhari, hadisi aynca Cerir ibn Zeyd kanahy
la . . . Ebu Htireyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den yukardakine ben
zer §ekilde zikretmi§tir. imam Ahmed der ki: Bize Nadr ibn ismail'in ... 
Ebu Said (el-Hudri)den -iivayetinde Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur : Sizden oncekiler ic;inde birisi kibirlenip boburlenerek iki ye§il 
h1rka ic;inde <;Iknn§ken, Allah Teala yerytiztine emretti de yerytizti. onu 
ic;ine allverdi. ~tiphesiz o, k1yamet gti.ntine kadar orada batmaya de
vam etmektedir. Hadisi, sadece imam Ahmed rivayet etmi§ olup isnad1 
hasendir. Haf1z Ebu Ya'la el-Mavsili der ki : Bize Ebu Hayseme'nin ... 
Enes ibn Malik (r.a.) den rivayetine gore, Allah Rasulti (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur. Sizden oncekiler ic;inde birisi boburlenerek iki hlrka ic;inde 
91knn§ken Allah Teala yerytizti.ne emretti de yerytizii onu ic;ine allverdi. 
~tiphesiz o, klyamet gtintine kadar orada batmaya devam etmektedir. 
Muhammed ibn Mti~zir ~ekker Kitabu'l-Acaibi'l-Garibe's.inde kendi is
nadi ile Nevfel ibn Mtisahik 'den rivayet ediyor ki; o, §oyle anlatmi§: 
Necran mescidinde bir gene; gordtim. Uzunluguna, mtikemmelligine ve 
gtizelligine §a§Irarak ona bakmaya ba§ladim. Bana nic;in bak1yorsun? 
diye sordu da, ben: Gtizelligine ve mtikemmelligine §a§Iyorum, dedim. 
~tiphesiz, Allah da bana §a§maktadir, dedi. Eksilmeye ve ktic;tilmeye 
ba§lad1 da, sonunda bir kan§ uzunluguna kadar kuc;tildti. Akrabalarm
dan birisi onu kolunun yenine allp gitti. 

Anlat1ld1gma gore, Karun'un'un helak olmas1 Allah'm peygamberi 
Hz. Musa'mn bedduas1 yiiztinden olmu§tur. Ancak Hz. Musa'mn, ona 
nic;in beddua ettiginde ihtilaf edilmi§tir. ibn Abbas ve Stiddl'den riva
yete gore; Karlln, fahi§e bir kadma Hz. Musa israilogullan ic;inde durup 
onlara Allah'm kitabmi okurken, onlarm huzurunda Hz. Musa'y1 sus
turmasi ic;in bir miktar mal vermi§ de kad1m: Ey Musa, sen bana §Oyle 
§oyle yapmi§tln, demi§ti. Topluluk ic;inde kadm bu sozleri Hz. Mllsa 
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(a.s.)ya saylediginde 0 korkudan titremi§, kadma dogru gelip iki rek'at 
namaz kllml§ sonra: Denl.zi yaran, sizi Firavun'dan kurtaran, §6yle 
§Oyle yapan Allah a§kma, seni bu soyledigine sevk edenin kim oldugunu 
bana haber vereceksin, denii§. Kadm: Madem ki bana Allah a~Skma de
din; o halde Karful sana bunlan s6ylemem ic;in §Unlan §unlan verdi. 
Ben Allap._'a istigfar edip O'na tevbe ediyorum, dedi. i§te o zaman Hz. 
Musa, Allah ic;in secdeye kapand1 ve Karun hakkmda istekte bulundu. 
Allah T·eala Hz. M11sa'ya vahyedip: Yeryti:zti.ne, sana onun hakkmda 
itaat etmesini emrettim, buyurdu. Hz. Mlisa, yeryti.z:Une Karun'u ve evi· 
ni yutmasm1 emretti de, 6yle oldu. 

Karlin'un helaki hakkmda, §6yle bir olay da anlat11Iyor: Karun, 
(bir gti.n) zineti ic;inde boz renkli katulara binmi§ olarak kavminin ya
mna <;lkml§tl. Onun ve hizmetc;ilerinin ti.zerinde erguvan renkli (boyall) 
elbiseler vard1. Bu maiyyeti ic;inde Allah'm peygamberi Hz. Mlisa (a.s.) 
mn meclisine ugrad1. Hz. M11sa c;evresindekilere Allah'm gti.nlerini ha
tulatlyordu. Karlin'u gorti.nce, Hz. M11sa'mn c;evresindekiler yuz.lerini 
ona dondti.rerek debdebe ve ihti:§amma bakmaya ba§lad1lar. Hz. Mlisa 
(a.s.) · Karftn'u c;agmp: Seni bu yapt1gma sevkeden nedir? diye sordu. 
Karlin: Ey Mlisa, §ayet sen benden ;peygamberlikle ti.stti.n killnnn§San, 
§ti.phesiz ki ben de sana dti.nya ile ti.stti.n k1lmd1m. Dilersen <;Ikahm; sen 
bana, ben de sana beddua edeyim, dedi. Hz. M11sa ve Karlin kavmi i<;in
de ~Iktllar. Hz. Mlisa: Sen mi dua edeceksin, yoksa ben mi dua edeyim? 
diye sordu, Karlin: Hay1r. ben dua edecegim, dedi. Karlin dua etti de 
onun duasma icabet olunmad1. 'Sonra Hz. Mlisa: Dua edeyim mi? diye 
sordu, Karlin'un, evet cevab1 ti.zerine : Ey Allah'1m, yeryti.zti.ne bugti.n 
bana itaat etmesini emret, dedi. Allah Teala ona: ~ti.phesiz oylece yap
tim, diye vahyetti. Hz. MU.Sa: Ey yerylizti., onlan al (yakalay1p ic;ine al), 
dedi. Yeryti.zti. onlan ayaklarma kadar ic;ine ald1. Sonra: Onlan al, dedi 
de topuklarma kadar, sonra dizlerine kadar ic;ine ald1. Sonra Hz. MU.Sa: 
Onlann hazinelerini ve mallanm getir, dedi. Yeryti.zti., onlarm hazine 
ve mallanm getirdi de, onlara baktllar. Hz. Mlisa eliyle i§aret edip: Ey 
Lavi ogullan gidiniz, dedi. Yeryti.zti. onlarm uzerine kapand1. ibn Ab
bas'tan rivayete gore; o, §i::iyle demi§tir: Onlar yedinci kat yeryti.zti.ne ba
tmldL Katade der ki: Bize anlatlld1gma gore onlar, her gti.n bir adam 
boyu batmlmaktadlr ve k1yamet gti.nti.ne kadar da orada batmaya de
vam edeceklerdir. Burada daha birtak1m israiliyyat anlatlllrsa da, bu
rada onlan vermiyoruz. 

<<Allah'a kar§I kendisine yardim edebilecek kimsesi de yoktu. Biz
zat kendisini koruyabileceklerden de degildi.» Mall, toplann§ olduklan, 
hizmet<;ileri ve maiyyeti ona bir fayda vermedi. Ondan Allah'm azab1m, 
cezasm1 ve intikamm1 geri c;eviremedi. Bizzat kendisi de, kendine yar-
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d1m edebilecek degildi. Ne kendisinden, ne de ba§kasmdan, ona bir yar
d1mc1 ~1kmad1. 

Daha dun onu zineti i~inde gorup de : «Ke§ki Karup'a verildigi gibi 
bizim de olsayd1. Dogrusu o, buyuk bir varllk sahibidir.ll diyenler, onun 
yere batmld1gm1 gorduklerinde : <cVay, demek ki Allah, kullarmdan di
lediginin nzkm1 geni§leti.p daraltmaktadir.ll demeye ba§lad1lar. Mal, 
§Uphesfz ki, sahibinden Allah'm ho§nud olduguna delalet etmiyor. Allah 
hem verir, hem vermez; hem daraltlr, hem geni§letir. Alc;altir da, yuk
seltir de. En miikemmel hikmet ve en kesin huccet O'nundur. ibn Mes'
ud'dan rivayet edilen marfu' bir hadiste §Oyle buyrulur: Allah Teala 
aramzda nz1klan bolii§turdugu gibi, huylanmz1 da payla§tirmi§tlr. 
~uphesiz ki Allah; mall sevdigine de, sevmedi·gine de verir. Imam ise an
cak sevdigine bah§eder. 

«Eger Allah, bize lutfetmemi§ (ihsanda bulunmaffil§) olsayd1; (§u
nu yerin dibine gec;irdigi gibi) bizi de y~rin dibine gec;irirdi.>> Zira biz 
de, onun gibi olmay1 istemi.§tik. ~upJlesiz ki o bir ka.fir idi. «Kafirler (ise 
diinyada da, ahirette de Allah katmda) asla felah bulmazlar.» ( ... ) 

83 - i~te ahiret yurdu. Biz onu, yeryuzunde boburlen
meyen ve bozgunculugu istemeyen kimselere veririz. Aln
bet muttakilerindir. 

84 ·- Kim bir iyilikle gelirse; ona, daha hay1rhs1 veri
lir. Kim de bir kotulukle gelirse; o ~otulukleri i~leyenler, 
ancak yaptlklan kadar ceza gorurler. 

Ahiret Yurdu 

Allah Teala ahiret yurdunu, asla zevale ermeyecek ve c;evrilmeye
cek devamll nimetlerini ; yeryuziinde boburlenmeyen, Allah'm yaratlkla
rma kar§I buyiiklenmeyen, onlara zulmetmeyen, onlar arasmda bozgun
culuk yapmayan , tevazu' sahibi inanan kullarma hazuladigml haber 
veriyor. ikrime, ayetteki . ( _,.WI ) kelimesini buyuklenmekle ac;lklar. Said 
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ibn Ciibeyr ise, bu 'kelimeyi; haddi a§mak, azmak ve zuli.imle tefsir 
eder. Siifyan ibn Said es-Sevri'nin Mansur'dan, onun da Muslim el-Ba
tin'den rivayetine gore, yeryiiziinde bobiirlenmek; haks1z yere biiyiik-

. lenmektedir. Ayette zikredilen bozgunculuk ise, mall haks1z yere almak
tir. ibn Ciireyc ayeti §dyle a<;lkllyor: ((i§te ahiret yurdu; Biz onu; yeryii
ziinde (biiyiiklenmeyen) bObiirlenmeyen ve (Alla:h'a isyan olan §eyleri 
i§lemek suretiyle) bozgunculugu istemeyen kimselere veririz.» ibn Cerir 
der ki: Bize ibn Veki'nin ... Hz. Ali'den rivayetinde o, §oyle demi§: ~iip
hesiz ki; ayakkab1s1mn bagmm, arkada§mm ayakkab1 bagmdan daha 
giizel olinasm1 isteyen ve bundan ho§lanan kimse, Allah Teala'nm: <<I§
te ahiret yurdu. Biz onu, yeryiiziinde bobiirlenmeyen ve bozgunculugu 
istemeyen kimselere veririz. Akibet miittakilerindir.» ayetinin hiikmii 
i~ine girer. Hz. Ali'nin bu sozii, ki§inin ba§kasma kar§l o·viinmek iste
digi durumuna hamledilmelidir ki; §iiphesiz bu, kotiilenmi§tir. Nitekim 
Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet edilen sahlh bir hadiste o, §Oyle buyur
mll§: Bana al~ak goniillii (miitevazi) olmamz vahyolundu. 0 kadar ki; 
kimse kimseye kar§I oviinmeyecek, kimse kimseye kar§I zulmetmeye
cektir. Ancak ki§i bunu sadece giizelle§mek i~in sevip isterse, bunda bir 
beis yoktur. Bir adam: EY Allah'm el~isi, ben elbisemin ve ayakkabl
mm giizel olmas1m seviyorum. Bu kibirden midir? diye sormu§tU. Allah 
Rasulii: Hay1r, §iiphesiz Allah gii·z.eldir, giizelligi sever, buyurdu. ' 

<;Kim (ahiret giinii) bir iyilikle gelirse; ona daha hay1rhs1 verilir.». 
Allah'm sevab1, kulun iyiliginden daha hay1rhd1r. Nas1l boyle olmasm 
ki; Allah Teala ona kar§1hgm1 kat kat verecektir. Buras1, Allah 
Teala'mn fazl-u ihsamm beyan. makai:nd1r. Bundan sonra adalet 
ve hiikiimlerin aynlmas1 makamm1 zikrederek §6yle buyurur: ·((Kim . 
de bir kotiiliikle gelirse; o kotiiliikleri i§leyenler, ancak yaptlklan 
kadar ceza goriirler.» Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de ((Kim de . 
bir kotiiliikle g€llirse, yiizleri ate§te siirtiiliir. Ya siz yaptlklarrmzdan 
ba§ka bir §eyle mi cezalandmlacaksmlZ?» (Neml, 90) buyrulur ki; bu
ras! da adaletle hiikiimlerin aynlacagm1 beyan makanndlr. · 
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85 - Kur'an'1 sana farz k1lan Allah, elbette seni done
cegin yere dondurecektir. De ki: Kimin dogrulukla geldigi
ni, kimin apac;lk sap1khkta bulundugunu en iyi bilen Rab
bimdlr. 

86 - Sen; sana bu Kitab'1n verilecegini ummazd1n. Bu, 
ancak Rabb1n1n bir rahmetidir. Oyle ise, sak1n kafirlere 
yardrmc1 olma. 

87 - Allah'1n ayetleri sana indirildikten sonra, sak1n 
seni onlardan allkoymas1nlar. Rabb1na davet et ve sak1n 
mu~riklerden olma. 

88 - Allah ile birlikte ·Qir ·ba$ka tannya yalvarma 
O'ndan ba~ka hi<;bir ilah yoktur. O'nun zatlndan ba~ka 
her ~ey helak olacakt1r. Hukum O'nundur ve sadece O'na 
donld uruleceksiniz. 

Allah Teala burada Rasulii (s.a.)ne risaleti teblig etmesini ve in
sanlara Kur'an'I okumasm1 emrediyor. Ona haber veriyor ki; §iiphesiz 
Allah, o:im k1yamet giiniine dondiirecek ve gozetmesini, riayetini iste
mi§ oldugu peygamberlik miikellefiyetinden ona soracaktlr. Bu sebep
ledir ki; §oyle buyurur: «Kur'an'I (insanlara okuyup onlara teblig et
meni) sana farz k1lan Allah, elbette seni donecegin yere, (k1yamet gii
niine) dondurecek (ve sana bunu soracak)tlr.» Nitekim, ba§ka ayetler
de §Oyle buyrulur: ccAndolsun ki; kendilerine peygamber gonderilmi§ 
olanlara da soracag1z, peygamber olarak gonderilenlere de.» (A'rat, 6). 
((Allah peygamberleri toplad1g1 gun §Oyle buyurur: Size ne cevab veril
di?» (Ma,ide, 109), HYeryiizii Rabbmm nuru ile aydmlandl. Kitab ko
nuldu. Peygamberler ve §ahidler getirildi...» (Ziimer, 69) . Siiddi'nin Ebu 
Salih'ten, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Teala; «Kur'an'I 
sana farz k1lan Allah elbette seni donecegin yere dondiirecektir.» aye
tinde §Oyle buyuruyor: ::}iiphesiz seni cennete dondiirecek, sonra sana 
Kur'an'l soracaktlr. Siiddi ve Ebu Said de, bu a~Iklamanm bir benzerini 
yapml§lardir. Hakem ibn Eban'm ikrime'den, onun da ibn Abbas (r.a.) 
tan rivayetine gore; o, «Allah, elbette seni donecegin yere · dondiirecek
tir. » ayetinde, k1yamet giiniiniin kasdedildigini sayler. Bunu, Malik de 
Ziihri'den rivayet ediyor. Sevri'nin, A'me§ kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore, burada oliim kasdedilmektedir. Yani, Allah elbette seni 
oliime ula§tmp dondiirecektir. ibn Abbas'tan gelen rivayetlerin kanal
lan bunlard1r. Bu rivayetlerin birisinde §Oyle deniliyor: ::}iiphesiz ki Al
lah, seni cennetteki madenine (aslma) dondurecektir. Miicahid der ki: 
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Klyamet giinii seni diriltecektir. Bu ~1klama ikrime, Ata, Said ibn eli
beyr, Ebu Kazea, Ebu Malik ve Ebu Salih'ten de rivayet edil.rni§tir. Ha
san el-Basri der ki: Evet, Allah'a yemin olsun ki; onun i~in (Hz. Pey
gamber i<;in) bir donti§ yeri vard1r ve Allah Tea.la k1yamet giinti once 
onu diriltecek, sonra cennete koyacaktlr. ibn Abbas'tan bundan ba§ka 
vecihler de rivayet edilmi§ olup; Buhari, Sahih'inin tefsir boltimtinde 
der ki: Bize Muhammed ibn Mukatil'in ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, 
«Allah, elbette seni donecegin yere dondiirecektir.» ayetinde §6yle diyor: 
Allah elbette seni Mekke'ye dondiirecektir. Bunu, Nesei de Siinen'inin 
tefsir ooltimiinde; ibn Cerir ise, Ya'la ibn Ubeyd et-Tanatisi kanahyla 
rivayet ediyorlar. Avfi de, ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki, <<Allah, el
bette seni donecegin yere dondtirecktir.» ayetinin anlarm §Udur: ~tip

hesiz seni Mekke'den nasll <;lkarml§Sa, yine oraya dondfuecektir. Mu
hammed ibn ishak da Mticahid'den rivayetle ayeti §6yle anhyor: El
bette Allah, seni dogum yerin olan Mekke'ye dondfuecektir. ibn Ebu 
Ha.tim der ki: Bu a<;1klamamn benzeri ibn Abbas, Yahya ibnu'l-Cezzar, 
Said ibn Ctibeyr, Atlyye ve Dahhak'tan da rivayet edilmi§tir. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize babarmn ... Dahhak'tan rivayetinde o, §6yle demi§tir : 
Hz. Peygamber (s.a.), Mekke'den <;1k1p ta Cuhfe'ye ula§tlgmda, Mek
ke'ye kaf§l bir ozlem duymu§tu. Bunun tizerine Allah Teala ona: 
«Kur'an'1 sana farz kllan Allah, elbette seni donecegin yere dondfue
cektir.» ayetini indirdi. Dahhak'tan rivayet edilen bu soz, ayetin Medi
ne'de nazil olmasm1 gerektirir. Halbuki surenin tamam1 Mekke'de na
zil olmu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 

Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'den rivayetirte gore 
o, «Allah, elbette seni donecegin yere dondtirecektir.» ayeti hakkmda §OY
le demi§tir: Bu, ibn Abbas'm gizlediklerindendi. ibn Ebu Hatim'in ken
di isn8.d1 ile Nuaym el-Kari'den rivayetine gore; o, «Allah, elbette seni 
donecegin yere dondiirecektir.» ayetinde: Beyt el-Makdis'e dondtirecek
tir, demi§tir. En dogrusunu Allah bilir, ama bu sOZ, ayeti (Hz. Peygam
berin dondtirtilecegi yeri) klyamet giinii ile tefsir edenlerin sO·ztine don
mektedir. Zira Beyt el-Makdis, mah§er ve insanlarm diriltilip toplana
eaklan yerdir. Dogruya ula§tlran, Allah 'tlr. 

Bu oozlerin aras1m '§Oylece te'lif etmek mtimkiindtir: ibn Abbas bir 
keresinde ayeti Allah Rasulti'ntin Mekke'ye donii§ti ile tefsir etmi§tir ki; 
bu Mekke'nin fethidir ve ibn Abbas'a gore Mekke'nin fethi, Allah Ra
swii (s.a.)ntin ecelinin yakla§ml§ olduguna bir i§arettir. Nitekim ibn 
Abbas: «Allah'm nusreti ve fethi geldiginde, ve insanlarm fevc fevc 
Allah'm dinine girdiklerini gordiiguniizde, hemen Rabb1m hamd ile tes
bih et ve O'ndan magfiret dile. ~tiphesiz ki 0, Tevvab oland1r.» (Nasr, 

Tefslr, C : XI; F . 392 



/ 6250 1BN KES!R (Cliz: 20; Stlre: 28 

1-4) sfuesini de Allah Rasulii (s.a.)niin eceli oldugu ve sfuede buna 
~aret edildigi §eklinde a<;Iklallll§tlr. ibn Abbas bu a<;lklamay1, Orner 
ibn Ha.ttab'm da bulundugu bir yerde ya.:pllll§ ve Orner onun bu S.Oziine 
rnuvafakat ederek: Sure'den senin anlad1gmdan ba§kasm1 anlamyo
ruan, de~ti. Bu sebepledir ki; ibn Abbas ba§ka bir seferinde, Allah 
Rasuliiniin donecegi yeri ohimle, diger bir keresinde oliimden sonraki 
klyamet giim1 ile, bir keresinde de Allah'm risa.letini cinn ve insanlara 
teblig edip ula§trrrnasi iizerine miikafat1 ve varacag1 yer olan cennetle 
tefsir etrn~tir. Zira o (Hz. Peygarnber), Allah'm yaratlklannm en ka
rnili, en fasihi ve rnutlak olarak Allah'm yaratlklarmm en §ereflisidir. 

«De ki: Kirnin dogrulukla geldigini, kimin apa<;Ik saplkl1kta bulun
dugunu en iyi bilen Rabbrmd1r. >> Ey Muhammed, sana muhalefet edip 
yalanlayan kavminin mii§riklerine ve kiifiirierinde onlara uyanlara de 
ki: ~iiphesiz Rabbm sizden ve benden hang:iJmizin hidayet iizere oldu
gunu en iyi bilendir. Yurdun ak1betinin kimin i<;in olacagm1 yakmda 
bileceksiniz. Diinya.da ve ahirette giizel ak1bet ve zaferin kimin oldugu
nu da yakmda bileceksiniz. 

Sonra Allah Teala peygamberine, ona olan yiice nimetini onu gon
dermek suretiyle kullarma olan nimetlerini hatlrlatarak §oyle buyurur: 
«Sen, (sana vahiy indirilrnesinden once) sana bu Kitab'm verilecegini 
(ve sana vahiy indirilecegini) ummazdm. Bu, ancak Rabbmm bir rah
metidir.» Allah'tan sana vahyin gelmesi, ancak Allah'm sana ve senin 
sebebinle kullara rahrnetindendir. Ma.dern ki sana bu yiice nimeti bah, 
§et~tir; «Oyle ise, sakm kafirlere yard1mc1 olma.» Aksine onlardan 
aynl, uza.kla§ ve onlara muhalefet et. «Allah'm ayetleri sana indirildik- . 
ten sonra sakm seni onlardan allkoyrnasmlar. » Onlarm sana muhale
fetlerinden ve insanlan senin yolundan allkoymalanndan, <;evirmele
rinden etkilenrne. Buna iltifat edip ald1rrna. ~iiphesiz Allah senin kelime
ni yiiceltecek, dinini destekleyecek, seninle gonderileni diger dinlere 
iistiin kllacaktlr. «Tek ve ortag1 olmayan) Rabbma (ibadete) davet et 
ve sakln rnii§riklerden olma. Allah ile birlikte bir ba§ka tannya yalvar
ma. O'ndan ba§ka hi<; bir ilah yoktur.» ibactet sactece O'na ve ilahllk da 
sadece O'nun azametine yara§Ir. 

«O'nun zatmdan ba§ka her §ey helak olacaktir. » ayeti, Allah'm 
Daim, Baki, Hayy, Kayyum oldugunu haber vermektedir. Oyle Allah ki 
biitiin yaratlklar oliir, 0 asla olmez. Nitekim ba:§ka bir ayet-i kerime'de : 
«Yeryiiziinde bulunan her §ey fanidir. Ancak azamet ve ikrarn sahil>i 
RabbmiZin zati Bakidir.» (Rahman, 26-27) buyurarak burada Yiiz keli
mesi ile zatm1 ifade etmi§tir. «O'nun zatmdan ba§ka her §ey hela.k olacak
tir.» ayetinde de ifa.cte tarz1 aymd!r. Ebu Seleme kanallyla Ebu Hiireyre' 
den rivayet edilen sahih bir hadiste, Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§
tur: ~airin soylem~ oldugu sozlerin en dogrusu, Lebid'in: Dikkat ediniz, 
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Allah'm di§mda her §ey bat1ldlr, soziidiir. Miicahid. ve Sevri O'nun zatm
dan ba§ka her §ey helak olacaktlr.» ayetini: O'nun r1zasmm istendigi §eY
ler di§mda her §ey helak olacaktlr, §eklinde anlam1§lard1r. Buhari bu 
~lklamay1, Sahih'inde bunu kabul eder tarzda nakletmektedir. ( ... ) 
Bu ag1klama birinci ag1klamaya Zid degildir. Zira bu; Allah'm nzasmm 
istenildigi ve kasdedildigi, §eriata uygun salih ameller dl§mda biitiin 
amellerin batll oldugunu haber vermektedir. Birinci a~1klamanm muk
tezasma gore ise, Allah'm zatl dl§Inda biitiin zatlar fani'dir, yok olacak 
ve zevale erecektir. ~iiphesiz ki Allah, her §eyden once ve her §eyden 
sonra var olan Evvel ve Ahir'dir. Ebu Bekr Abdullah ibn Muhammed 
ibn Ebu Diinya, et-Tefekkiir ve'l-itibar adll kitabmda der ki: Bize Ah
med ibn Muhammed ibn Ebu Bekr'in ... Ebu'l-Velid'den rivayetinde o, 
§Oyle anlatlyor: ibn Orner, kalbini iman iizere tutmak ve korumak iste
diginde; bir harabeye gider, kap1smda durur ve hazin bir sesle nida 
ederek: Senin ehlin nerede? der, sonra kendine di:inerek: «O'nun zatm
dan ba§ka her §ey helak olacaktlr.)) dermi§. 

«Hiikiim O'nundur.)) Millk, tasarruf O'nundur, hiikmiinii degi§ti
rip geciktirecek hig kimse yoktur. « (Diriltileceginiz giinde) sadece O'na 
dondiiriileceksiniz.)) Size amellerinizin kar§Illgmi verecektir: Amelleri
niz hay1r ise hay1r, amelleriniz kotii ise kar§tla§acagmiz da kotilliik ola
caktlr 

-----iZAHI 

Birinci Mes'ele: «O'ndan ba§ka her §ey helak olacaktlr.)) kavli ko
nusunda ihtilB.f edilmi§tir. insanlardan bir k1snu helaki, yokluk diye 
tefsir etmi§lerdir. Bu takdirde mana §i:iyle olur: Allah Teala kendinden 
ba§ka her §eYi yok eder. Bazllan da helak kelimesini, faydalanllir ol
maktan glkaracaktlr, diye tefsir etmi§lerdir. Bu, ya i:ildiirmeyle olur ve
ya ooliimleri kalsa bile bi:iliimlerinin dagitilmasiyla olur. Nitekim: Elbi
se helak oldu, e§ya helak oldu, denildigi zaman; onun bi:iliimlerinin yok . 
oldugu kasdedhlmez de, ondan faydalanabilme ilmkamnm kalmad1g1 
kasdedilir. BaZilan da demi§lerdir ki: Helak olmas1 demek, kendiligin
den helake kabiliyetli olmas1 demektir. ·<;iinkii Allah'tan ba§ka her §ey 
kendiliginden varllg1 miimkiin nesnedir. Mtimkinii'l-viic'ud olan her §ey 
yok da dlabilir. Dolay1s1yla helaki kabil olur. Bu yiizden ona «helak~ 
lfadesi kullamlmi§tir. 

iyi bil ki: Kelamctlar, Allah'tan ba§ka her §eyin yoklugu ve helaki ka· 
bul edecek nitelikte olduguna delil getirmek istediklerinde §Oyle del'ller: 
Alemin sonradan meydana gelmi§ oldugu sabittir. Sonradan meydana 
gel~ olan her §ey, hakikatl itibanyla varhg1 veya yoklugu kabul ede-
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cek niteliktedir. Varhg1 veya yoklugu kabul edecek nitelikte olan her 
§ey de, bu durumu ti.zerinde devam edip kalmas1 gerekir. <;ti.nkti. imkan 
mahiyetin gereklerindendir. Mahiyetin geregi olan §ey ise mahiyetten 
hie; aynlmaz. Ancak biz, bu delil getirme §ekline baktlgimizda, bunun 
maksad ic;in yeterli olmadigmi gorti.rti.z. <;ti.nkti. kelamc1lar delili , cisim
lerin ve arazlann hadis olmas1 esasma dayandirmi§lardir. Halbuki on
lar; Allah'tan ba§ka her §ey, ya bir yer i§gal eder veya bir yer i§gal 
edene dayamr, §eklinde delil getirebilselerdi; maksadlan gen;ekle§mi§ 
olurdu. Ancak has1mlann ne bir yerde, ne de bir yerde olana dayanan 
varhklan isbat ettigi zaman maksajlan gerc;ekle§mi§ olmazd1. Bir me
kanda olan veya bir mekanda olana dayanan §eylerin, sonradan mey
dana geldigini gosteren delil, Allah'tan ba§ka her §eyin hadis oldugunu 
gostermez. Ancak bu, ti.c;ti.ncti. k1smm imkansizllgma da delil getirdik
ten sonra yeterli olabilir. Bu ti.c;ti.ncti. klsmm inkan konusunda iki yol 
ta'kib etmektedirler: Birincisi, onlarm bu konuda delil yoktur, binaena
leyh inkar edilmesi gerekir, sozleridir ki bu metod c;ok c;apra§Iktir. Bu
nun yetersizligini ve dti.§ti.klti.gti.nti. kelam :kitablarmda ac;Ikladik. ikin
cisi, onlann §U sozleridir: Eger bu §ekilde bir var olan (bir yerde bu
lunmayan veya bir yerde bulunana dayah olmayan bir varllk) var ol
ffiU§ bulunsayd1; bu mekan, zaman ve imkfmm reddi konusunda Allah'a 
ortak olurdu. Ve boyle bir ortak da ha§a Allah Tea.la'nm benzeri olurdu. 
Bu ise zay1ft1r. Qti.nkti. her ne kadar ikisi birbirine bu inkarda mti.§terek 
olsalar da, mahiyet ve hakikat bak1mmdan her birinin digerinden ay1rd 
edilmesi ihtimali vard1r. Mesele bOyle olunca kelamc1Iann, Allah'tan 
ba§ka her §eyin helak olacagmi isbat konusundaki akli delillerinin ye
terli olmad1g1 ac;1ga <;Ikiyor. 

Bu konuda dayamlabilecek delil §byle dememizdir : Alemin sanii 
(yaratiCISl) vacibti.'l-vti.did olduguna gore, bir ba§ka vacibti.'l-viict1dun 
var olmas1 miistahildir. Aksi takdirde her ikisi, vti.cuju vacib olmas1 
konusunda ortak olacaklard1r ve ikisinden biri bir ozellikle digerinden 
aynlacaktlr. Ortak olduklan noktayla aynld1klan noktalar farkll olacak
tlr. Bu takdirde her ikisinden birisi, ortak noktalan ve farkll noktalan 
bulunan iki bile§ik olacaklard1r. Bile§ik olan her §ey mti.mkti.ndti.r, dola
ylsiyla boliimlerine muhtac;t1r. Sonra iki bolti.mden her ikisi de vacib 
olacak olursa bu takdirde ikisinin de, vacibii'l-viict1d olma konusunda 
mii§terek olmalan ve bir ba§ka degerlendirme yonti.nden de ayn olma
lan gerekecektir. Bu ise ikisinden her birinin bile§ik olmasm1 gerektirir. 
Aynca teselsiilti. de icabettirir ki bu muhaldir. Eger ikisi de vacib ol
mazsa, bunlardan miirekkeb olan ve muhtac; olamn vacib olma.mas1 da
ha uygun olacaktlr. Boylece vacibii'l-viict1d olanm bir tek oldugu ve 
onun di§mda kalan her§eyin de miimkin oldugu sabit bulunmaktadir. 
Miimkin olan her §eyin de bir tercih ettiricisi bulunacaktir. Tercih et-
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tiriciye ihtiyacl, ya yok oldugu snada veya var oldugu esnada olacakt1r. 
Yok oldugu s1rada muhta«; olursa onun sonradan meydana gelmi§ oldu
gu kendiliginden sabit olmaktad1r. Var oldugu suada muhta<; olursa, 
var alan bir miiessire ihtiyac1 ya sonradan meydana geldigi esnada ve
ya varllgmm baki oldugu snada olacaktlr . ikincisi bat1ld1r, zira var ola
nm var edilmesini gerektirir ki bu muhaldir. Oyleyse, ihtiyacm ancak 
sonradan meydana gelme halinde mevcud aldugu sabit bulunmaktad1r .. 
Yine sabit bulunmaktad1r ki, Allah Teala'dan ba.§ka her §ey sonradan 
meydana gelmedir. ister bir yer kaplarm§ olsun. ister bir yer kaplayana 
dayanmi§ olsun. ister bir yer kaplamaml§ olsun ve bir yer kaplayana da
yanmaml§ alsun, farkSlZdlr. Bu delalet, Allah'm zatl ve Slfatian konu
sunda bir eksiklik te§kil ederse bil ki , meydanda kuvvetli farkllllklar bu
lunmaktadir. Allah'tan ba§ka her §eyin sonradan meydana gelme aldu
gu sabit alduguna ve sanradan meydana gelme olan her §eyin yokluga 
kabiliyetli oldugu da sabit olduguna gore, bu a<;1k biirhanla Allah'tan 
ba§ka her §eyin helak olacag1; helak ve yokluga kabiliyetli olmas1 an
lammda helak olacag1 cta sabit almaktact1r. Ayet-i kerime'yi boyle tef
sir edenler derler ki; bu gorii§ daha evlad1r. Zira Allah Teala, kendin
den ba§ka her §eyin o anda helak olma durumunda bulunduguna hiik
metmektedir. Bizim soyledigimize gore de Allah'tan ba§ka her §eY her 
haliikarda helak oLma durumundad1r. Sizin soylediginize gore ise. Al
lah'tan ba§ka her §ey her haliikarda helak alma durumunda degil de, 
ileride helak alacak demek alur. Oyleyse bizim ac;1klamarmz burada da
ha uygundur. Aynca miimkin, kendi olmas1 bak1mmdan var aldugu za
man, ne kendiliginden varllga ve ne de kendiliginden yokluga hak ka
zanir. Bu hak kazanma durumu kendiliginden bir hak kazanmad1r ki, 
varllk ana di§ardan gelmi§tir. Binaenaleyh anun i«;in varllk, emanet 
alman bir elbise gibidir. Kendisinin a almas1 bak1rmndan o, zengin bir 
adamdan emanet bir elbise alan fakir insan gibidir. Bu emanet alma ne
deniyle fakir, fakir olmaktan «;Ikmaz. Aym §ekilde miimkin varllklar 
da, kendilerinin kendileri olma bak1rmndan varllktan uzaktnlar. Varllk 
onlar ic;in emanet alarak elde edilen elbise yerindedir. Oyleyse kendi
lerinin kendileri olma bak1mmdan siirekli helak ic;erisinde bulunduklan 
gorii§ii dogru olmaktad1r. ilerde helak olacakt1r, diyenler ise delillerini 
§Oyle s1ralarlar : Helakin, liigatta iki anlam1 vard1r: Birincisi, bir §eyin 
faydalamlabilir olmak durumunun <;1kmas1d1r. ikincisi ise, yak alma ve 
ademdir. Buradaki helak lafzmm, birinci anlama hamledilmesi caiz de
gildir. <;iinkii Allah'tan ba§ka varllklarm, faydalanma smmmn di§ma 
<;1kmas1 anlarmnda helak olmalan muhaldir. Zira biitiin bOliimleri da
gllsa da o, yine faydalamlabilir olabilir. <;iinkii onda aranan fayda, 
kadim bir sani'in varllgma delil getirme imkamm saglayabilir. Binaena
leyh diger varllklar, ister birlikte ister dagm1k vaziyette kalml§ olsun-
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lar, Yarat1c1ya delil getirme nedeniyle yarar saglama dururnlan baki 
kalmaktadir. Hatta ister var olarak kalsmlar, ister yok olsunlar netice 
degi§mez. Helak lafzmm bu §ekle hamledilmesi mumktin olmad1gma 
gore, fena anlamma hamledilmesi gerekir. Buna cevab olarak helakin, 
aynlma ve yarar saglama imkamm ortadan kald1rma anlamma geldi
gini savunanlar §6yle dediler : Bir §eyin helak olmas1, o §eyden bekleni
len yararm di§ma <_;1k1p yarar saglayamamas1d1r. Bunun i<;in insan 61-
dtigti zaman ; helak oldu, denilir. <;tinkti insandan beklenen nitelik, 
onun ya§ama.sl ve ak1l sahibi olmas1d1r. Elbise yirtlld1g1 zaman; helak 
oldu, denir. c;unku elbiseden aranan maksad, giyinmeye elveri§li olma
Sldlr. Kainatm boltimleri daglld1g1 zaman ; gokler, y1ldizlar, daglar ve 
denizler ozel bir yarar i<;in yaratllffil§ olduklan bu menfaat ozeliigini 
yitirirler. Oyleyse bu takdirde onlara; helak olmu.§, demenin dogru ol
masi gerekir. Bu halde de onlann Sani'in vaflligma delil getirilmesinin 
dogru olmas1 gorii§tine gelince; bu takdirde fayda, yalmz gtine§e gtine§ 
olmas1, aya ay olmas1 nedeniyle has bir fayda degildir. Binaenaleyh on
larm bu durumda kalmalan, «helak olmu§tur>> ifadesinin kullamlma
masmi gerektirmez. Aynca onlar, alemin ciiz'lerinin baki olacagma de
Iii olarak, Allah Teala'nm: <<Yer bir ba§ka yere ~evrildigi giin» kavlini 
gostermektedirler. Bu, o boHimlerin de baki kalaca~m a<;Ik<;a ifade et
mektedir. Ancak o baki kalan bolfunler bir ba.§ka nitelikle nitelenmi§ 
olaca~ard1r ki ; bu, i§te bugtinkti konumlarmm aym degildir. 

ikinci Mes 'ele : Tevhid ehli bu ayete dayanarak, Allah Teala'ya 
§ey denilebilecegini bildirmi§lerdir. Derler ki: <;unkti Allah Teala «her 
§eY» kavlinden kendi zatm1 oyle bir istisna ile dl§an <_;Ikanyor ki, eger 
bu istisna olmasayd1, kendi zatmm da onun i<;inde kalmas1 gerekirdi 
veya zatmm da bu lafzm altmda kullamlmas1 dogru olurdu. Oyleyse 
Allah Teala'ya §ey denilebilir. Bu gorti§, bizim En'am suresinde zikret
tigimiz gorii§u desteklemektedir. Biz En 'am suresinde: «De ki: ~ehadet 
bak1mmdan hangi §ey daha btiytikttir? Allah'tlr, de.)) Allah'm bir §ey 
olmadigmi soyle~nlere kar§I delilleri ise; Allah Teala'nm <<O'nul?:. gibi 
bir §ey yoktur.» kavlidir. «Gibin derken kullamlan te~bih edatl ( !.) ) 
benzer anlamma gelir ki ayetin takdiri o zaman §6yle olur: O'nun gibi 
bir §ey olan bir benzeri yoktur. Allah, Allah'm benzeri olan §ey de Allah'
m kendisi olacagmdan Allah'm bir §ey olmamas1 icabeder. Bunun cevab1, 
buradaki ( ·~ . ) edatmm ziyade bir s1la oldugunu soylemektir. · 

U<;tincii Mes'ele : Mticessirrie , bu ayeti deli! getirerek Allah Teala··
nm bir cisim oldugunu s6ylemi§lerdir. Bu delillerini de iki §ekilde irad 
ederler. Birincisi derler ~i: Ayet, Allah Teala'mn ve~hinin bulundugu 
konusunu sarahatle belirtmektedir. Allah Teala'mn yiiztintin bulunma
Sl ise cisim olmasm1 icabettirir. ikinci delilleri ise «Ve O'na dondfuiile
ceksiniz.» kavlidir. Burada <<O'na)) derken kullamlan ( Jl ) harf-i 
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cerri, hedefin sonunu gosterir. Bu ise ancak cisimler i~in dii§iiniilebilir. 
Buna cevab olarak §Oyle denir: Eger bu soz dogru olsayd1, h~a Allah 
Teala'mn biitiin organlarmm yok olmas1 ve O'nun yalmzca yiiziiniin 
baki kalmas1 icabederdi. Nitekim rafizilerden Mti.§ebbihe ad1 verilen 
baz1 gruplar bunu gerekli bulmu§lardir. ibn Sem'an'm beyan ettigi bu 
gorii§ii, akll sahibi hi~ bir kimse s.Oyleyemez. Sonra insanlardan bir klS
mi dediler ki; yiizden maksad, viicud ve ha~ikatt1r. Soz gelimi; ((Bu i§in 
yonii §Oyledir,» denirken, hakikatl denmek istenmi§tir. Bir k1sm1 da 
yon kelimesinin s1la oldugunu ve her §eyin helak edilip ancak O'nun 
·helak olmayacagmm kasdedilmi§ oldugunu soylerler. <eVe O'na dondii
riileceksiniz» ifadesindeki ( J1 ) ·edat1 ise, O'nun hiikiim ve karar ye-

• rine dondiirilleceksiniz, anlammdad1r. 
Dordiincii Mes'ele: Mu'tezile bu ayete dayanarak, cennet ve cehen

nemin yaratilmaml§ oldugunu soylerler. <;iinkii derler aye.t her §eyin 
yok olmasm1 gerektiriyor. Eger, cennet ve cehennem yaratllrm§ olsayd1 
yok olurlard1. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXV, 22-24). 

----- oOo 
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Elif, Lam, Mim. 

2 - Y oksa, insanlar; inand1k demeleriyle biralnhvere
ceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sand1lar? 

3 - Andolsun ki Biz, onlaPdan ·oncekileri de denedik. 
Allah, elbette dogrulan bilir ve elbette yalanc1lan da bilir. 

4 - Y oksa, kotulUk yapanlar Biz' den ka<;abilecekleri
ni mi san1rlar? Ne kotu hukum veriyorlar. 

1mi.n ve :hntihi.n 

Hun1f-I Mukattaa hakkmda bilgi daha once Bakara suresinin b~m
da ge~mi~ti. 
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uYoksa, insanlar ; inand1k demeleriyle bJraklllvereceklerfni ve ken
dilerinin denenmeyeceklerini mi sand1lar» ayetindeki soru istifham-1 
inkaridir. ~uphesiz Allah Teala inanan kullanm, onlardaki imana go
re deneyecektir. Nitekim sahih bir hadis'te ~ oyle buyrulur : insanlarm 
en iiiddetli musibete duc;ar olanlan ; peygamberler, sonra salih kimseler . 
sonra onlara benzeyenler , sonra derece itibanyla onlardan a§agJ olan 
benzerleridir. Ki§i dini olc;usunce musibete duc;ar k11Imp denenir. ~a
yet dininde bir salabet ve saglamllk varsa, onun denenmesi ve musibeti 
artar . Bu ayet-i kerime , Allah TeaJa 'nm §U kavli gibidir :• « Yoksa siz ic;i · 
nizden cihad edip Allah 'tan. peygamberinden ve mu 'minlerden ba§ka
sml s1rda§ edinmeyenleri Allah , ortaya t;Ikarmadan b1rak11Ivereceginizi 
mi sandmlZ? » (Berae, 16) . Bakara suresinde: «Yok.sa siz, sizden once 
gec;enlerin durumu ba§mlza gelmeden cennete girivereceginizi mi san
d.lmz? Onlara oyle yoksulluk , s1kmtl gelmi§ ve sarsmtlya ugrann§lardJ 
ki, nihayet peygamber ve beraberindeki mu'minler : Allah'm yard1m1 ne 
zarnan? diyordu. Bilesiniz ki , Allah'm yard1nn muhakkak pek yakmdlr.» 
(Bakara , 214) buyururken, aym sebeple burada §Oyle buyrulur : «An
dolsun ki Biz, onlardan oncekileri de denedik. Allah , elbette (iman da 
vasmda bulunanlarm bu iddiasmda) dcgrulan(m da bilir), elbette (soz 
ve iddiasmda) yalancJ..lan da bilir.n Allah Teala olmu~ ve olacaklan, §!l· 
yet olsaydl, olmayamn nas1l olacagm1 bilir. Ehl-i sunnet ve'l-cemaat 
imamlan katmda bu, ittifak olunmu§ bir konudur. Bu sebepledir ki 
ibn Abbas ve ba§kalan ayetteki bilmek anlannna gelen fiili, gormekle 
tefsir etmi§lerdir. Zira gorme, sadece mevcud olana taalluk eder. ilim 
ise gormekden daha geneldir ve hem yok olana, hem de var olana taal
luk eder. 

<(Yoksa, ktiti.iluk yapanlar Biz'den kac;abileceklerini mi samrlar? Ne 
kotu hi.ikum veriyorlar. n Iman dairesi ic;ine girmemi§ olanlar, bu fitne 
ve imtihandan kurtulacaklanm sanmasmlar. ~uphesiz onlarm arkasm
daki cezala!!-d1rma ve azab bund,an daha mudhi§ ve daha ag1rd1r. Bu se
beple : uYoksa, kotuliik yapanlar Biz'den kac;abileceklerini mi samrlar? 
Ne kotii (zanne:.iiyor ve ne koti.i) hukiim veriyorlar.» buyurmw~tur . 
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5 - Kim, Allah'a kavu~may1 umarsa; muhakkak ki Al
lah'm belirttigi vakit mutlaka gelecektir. 0, Sem'dir, Alim' 
dir. 

6 - Kim cihad ederse; ancak kendisi i<;in cihad etmi1? 
olur. Zira Allah alemlerden mustagnidir. 

7 - iman edip te salih amel i~leyenlerin, kotuluklerini 
andolsun ki orteriz. Onlan yapbklanndan daha guzeli ile 
mukafatlandlnnz. 

Allah TeaJa buyurur ki : ((Kim, (ahiret yurdunda) Allah'a kavu§
mayi umar (ve Allah katmdaki bol bol sevablan umarak salih amelleri 
i§le.r) se; muhakkak ki Allah'm belirttigi vakit, mutlaka gelecek ve Al
lah Teala onun umudunu gerc;ekle§tirerek amelinin kar§Illgmi ana en 
miikemmel ve bol §ekilde verecektir. Bu hie; §iiphesiz ve mutlaka ola
caktlr. Zira Allah Teala duay1 en c;ok i§iten ve kainattaki her§eyi 1ay1k1 
vec;hile gorendir. n Bu sebepledir ki : 11Kim Allah 'a kavu~mayi umarsa 
muhakkak ki Allah'm belirttigi vakit mutlaka gelecektir. 0 Semi'dir, 
Alim 'din> buyurmu§tur. 

uKim cihad ed.erse; ancak kendisi ic;in cihad etmi§ olur.>> ayeti, Al
lah Teala'nm §U kavli gibidir : uHer kim salih amel i§lerse kendi lehine
dir. >> ( Casiye, 15) . kim salih bir amel i§lerse, bunun faydas1 yine ancak 
kendisine doner. Zira Allah Teala kullannm fiillerinden miistagnidir. 
Onlarm hepsi, ic;lerindeki en miittaki ki§inin kalbi iizere olsalar bu, Al
lah'm miilkiinde hie; bir fazlallk meydana getirmez. Bu sebepledir ki: 
uKim cih:ld ederse ; ancak kendisi ic;in cihad etmi§ olur. Zira Allah, 
alemlerden miistagnidir.» buyurmu§tur. Hasan el-Basri der ki: ~iiphe
siz ki§i omriinde bir gun k1llc; vurmaffil§ dahi olsa cihad edebilir (cihad 
ecrini diger amelleri ile kazanabilir) . 

Sonra Allah Teala, yaratiklarm he.psinden miistagni oldugunu ha
ber vermi§tir. Onlara olan ihsan ve iyiligindendir ki iman edip de salih 
ameller i§leyenleri en giizel bir §ekilde miikatatlandiracaktir. ~iiphesiz 
0, onlann i§lemi§ olduklan kotiiliikleri ortecek. i§lemi§ olduklarmm da
ha giizeli ile onlara ecirlerini verecektir. Az iyiligi kabul buyuracak, on
lardan birine kar§Illk on katmdan yedi yiiz katma kadar sevtl.b vere
cektir. Kotiiliige kar§I ise onun bir katlyla ceza verecek veya bagi§laya
caktlr. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de: uAllah §iiphesiz zerre kadar 
haks1zllk yapmaz. Zerre kadar iyilik yap1lsa onu kat kat artmr ve ken
di katmda biiyiik bir miikafat verir.» (Nisa. 40) buyururken, (burada 
da §6yle buyurmu§tur: «!man edip te salih amel i§leyenlerin, kotiili.i.k
lerini andolsun ki orteriz. Onlan yapt1klarmdan daha giizeli ile miika
fatlandumz. ~ 
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8 - Biz, insarta; anne ve babas1na iyi davranmas1n1 
· tavsiye ettik. Eger onlar, hakk1nda bilgin olmayan ~eyi 

Bana ortak ko~man ic;in seni zorlarlarsa, kendilerine itaat 
etme. Donu~unuz Bana'd1r. Yaptlklanmz1 size bildiririm. 

9 - iman edip saliih aJmel i~leyenleri de andolsun ki, 
salihlerin arasina katacaglz. 

Allah Teala zatm1 birlemeye sanlmaya te§vikten sonra kullanna 
ana-babaya iyiligi emreder. Zira ana-baba, insanm varhgmm sebebidir
ler. Babanm ona harcamada bulunmak suretiyle, annenin de ona §ef
katte bulunmas1yla son derece fazla iyilikleri, ihsanlan vard1r. Bu se
bepledir ki ba§ka bir ayeti kerime'de §6yle buyurur: «Rabbm buyurmu§
tur ki: Kendisinden ba§kasma ibadet etmeyiniz, ana ve babaya iyi dav
ranasimz. Eger onlardan biri veya her ikisi senin yanmda iken Ya§hhga 
erecek olurlarsa, onlara kar§I «Ofll dahi deme. Onlan azarlama ve her 
ikisine de efendice sozler soyle. Merhametten onlara al~ak goniilliiliik 
kanatlanm ger ve de ki: Rabb1m, o ikisi beni kii~iikken yeti§tird.ikleri 
gibi sen de onlara merhamet et.» (isra, 23, 24). Ana-babanm ge<;mi~ iyi
likleri mukabilinde onlara ac1ma, merhamet ve ihsanla tavsiyeden son
ra Allah Teala §6yle buyurur: «Eger, onlar, hakkuida bilgin olmayan §e
yi Bana ortak ko§mak i<;in seni zorlarlarsa; kendilerine itaat etme.» 
~ayet mii~rik iseler ve senin de onlann dinine tabi olmam arzularlarsa 
sakm onlara uyma, bu konuda onlara itaat etme. ~iiphesiz sizin done
ceginiz yer, donii~iiniiz k1yamet giiniinedir. Ana-babana iyiligin ve on
lann dini iizere (onlarm dinine tabi olmamakta) sabrm kaf§Ihgmda 
elbette seni miikafatlandiracagim ve diinyada sen her ne kadar onlara 
insanlarm en yakm1 idiysen de, seni ana-babamn .. ziimresi i~inde degil 
de salihlerle birlikte b.a§redecegim. ~iiphesiz ki§i, kiyamet giinii dini 
bir sevgi ile sevdigi kimselerle beraber ha~rolunacaktir. Bu sebepledir 
ki Allah Teala: «lman edip salih amel i§leyenleri de andolsun ki, salih
lerin arasma katacag1z.» buyurtnu§tur. Bu ayetin tefsiri s1rasmda Tir
mizi der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar ve Muhammed ibn el-Miisen-
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na'mn ... Mus'ab ibn Sa'd'dan, onun da babas1 Sa'd (ibn Ebu Vakkas) 
dan rivayetine gore o, §Oyle demi~tir: Benim haklnmda dart a yet nazil 
oldu. Ve ravi burada Sa'd'm kiSsasmm (tamammi) zikretm.i§tir. Sa'd'm 
annesi Allah sana (anne-babaya) iyiligi emretmemi§ miydi? Allah'a 
yemin olsun ki sen (inanm~ oldugun Allah'a) kiifredip inkar edinceye 
veya ben oliinceye kadar hi~ bir yemek yemeyecegim, hie; bir §ey ic;me
yecegim, demi§ti. RB.vi der ki : Onlar tJmmii Sa'd'a bir §ey yedirm.ek is
tedikleri zaman onun agzrm z.orla a~arak yedirirlerdi. Bunun iizerine 
Allah Teala: «Biz insana; anne ve babasma iyi davranmasm1 tavsiye 
ettik. Eger onlar. hakkmda bilgin olmayan §eyi Bana ortak k~man ic;in 
seni zorlarlarsa .. . » ayetini indirdi. Bu hadisi imam Ahmed, Muslim, 
Ebu Da.vud ve Nesei de rivayet etm~lerdir . Tirmizi hadisin hasen, sa
hih oldugunu 50yler. 
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10 - !nsanlar ara:s1nda oyleleri de vard1r ki; Allah'a 
inandlk, der de, Allah ugrunda bir eziyete ugratlhnca; in
sanlann o eziyyetini, Allah'1n azab1 gibi tutarlar. Rabbm
dan bir yard1m gelecek olursa; andolsun ki: Dogrusu biz, 
sizinle 'beraberdik, derler. Allah, herkesin kalbinde olan
lan en iyi bilen degil midir? 

11 - Elbette Allah inananlan ·bilir ve dogrusu 0, mu
naflklan da bilir. 

Allah Teala, iman kalblerinde yerl~mem~ken dilleri ile iman id
dia eden ve yalanlayan bir kavmin niteliklerini haber veriyor ki, onlara 
diinyada iken bir fitne ve bir zorluk geldiginde; bunun Allah'm azabm
dan olduguna inanarak islam'dan donerler. Bu sebepledir ki ~yle bu
yurm~tur: «lnsanlar arasmda oyleleri de vard1r ki ; Allah'a inand1k, 
derler de, Allah ugrunda bir eziyyete ugrat1Imca; insanlann o eziyyeti
ni, Allah'm azab1 gibi tutarlar.>> ibn Abbas der ki : Ayet-i kerime'de am
Ian o ki§inin fitnesi ile, Allah yolunda eziyyete du\!ar kaldlgmda dinin
den donmesi kasdedilmektedir. Selef alimlerinden bir ba§kasi da bOyle 
50yliiyor. Bu ayet-i kerlme Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «[nsanlar 
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arasmda oyleleri de vard1r ki, Allah 'a bir yar kenarmdayml§ gibi kul
Juk eder. Ona bir iyilik gelirse yatl§lr, ba§ma bir bela gelirse yuzustli 
doner. Dunyay1 da ahireti de kaybetmi§tir. i§te apa\!lk kay1p buduv: 
(Haec, 11) . 

«Rabbmdan bir yard1m gelecek olursa; andolsun ki: Dogrusu biz, 
sizinle beraberdik, derler.>> E,y Muhammed, Rabbmdan yakm bir zafer 
ve fetih ile ganimetler gel:iigi zaman bunlar size : «Dogrusu biz, sizinle 
beraberdik, (sizinle din karde§iydik) derler.ll Ba§ka ayet-i kerime'lerde 
de §byle buyrulur: uOnlar hep sizi gbzetleyip dururlar. Allah'tan size bir 
zafer gelince: Sizinle beraber degil miydik? derler. Katirlere zaferden 
bir pay dti§tligi.i zaman da onlara : Sizi i.isti.inli.ik saglayarak, mi.i'min
lerden korumad1k m1? derler .>> (Nisa, 141), uOlur ki, Allah fetif verir 
veya katmdan bir emir getirir de onlar i~lerinde gizlediklerinden dolay1 
pi§man olurlar.ll (Maide, 52) . 

Allah Teala burada yine onlardan haber vererek: «Rabbmdan bir 
yard1m gelecek olursa ; ondolsun ki : Dogrusu biz, sizinle beraberdik, 
derler.» buyurup §Oyle devam eder : «Allah, herkesin kalbinde olanlan, 
(her ne kadar size muvafakat 1zhar etseler dahi, goni.illerinin sakladi
gml ve kalblerinde olanlan) en iyi bilen degil midir? >> 

«Elbette Allah inananlan bilir ve dogrusu 0 mi.inaf1klan da bilir.» 
~i.i~hesiz Allah, insanlan geni§lik ve s1kmtl ile deneyecektir ki; inanan
larla mi.inaflklan, geni§likte ve darllkta Allah'a itaat edenleri ve sadece 
kendi pay1 i\!in, kendi paym1 elde etmek igin itaat edenleri birbirinden 
ay1rsm. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de: «Andolsun ki, 
i~inizden mucahidlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi a\!lk
Iaymcaya kadar sizi imtihan edecegiz.» (Muhammed, 31) buyururken, 
i~inde bir deneme ve imtihan alan Uhud vak'asl ile ilgili ayetin sonunda 
§byle buyurur : uAllah, mii'minleri olduklan halde b1rakacak degildir. 
Nihayet mundan temizden ay1racakt1r.ll (Al-i imran, 179) . 

12 - 0 kufredenler, inananlara derler ki: Bizim yolu
muza uyun da sizin gunahlannlZl biz ta$lyallm. Halbuki 
onlann gunahlanndan hi<; birini yuklenecek degillerdir. 
Dogrusu onlar yalanc1d1rlar. 
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13 - Gen;ekten onlar hem ken'di yuklerini, hem de 
kendi yukleriy le beraber daha nice yukleri yuklenecek
ler ve uydurup durduklan ~eylerden dolayiluyamet gunu 
so:nguya c;ekileceklerdir. 

Allah Teala burada, Kurey§ ka.firlerinden haber veriyor. Onlar, i~
lerinden iman edip hidayete uyanlara derler ki: «Bizim yolumuza uyun 
da sizin giinahlanmzi biz ta§Iyahm. (Eger bizim yolumuza 'doniip uy
mamzda, sizin it;in bir giinah varsa, bu bizim boynumuzadlr.) » Allah 
Teala onlan yalanlayarak buyurur ki: «Halbuki onlarm giinahlarmdan 
h~ birini yiiklenecek degillerdir. (Onl~rm giinahlaru:u yiikleneceklerine 
dair s6ylediklerinde) dogrusu onlar yalancidirlar. (Hi~ §iiphe yok ki 
kimse kimsenin giinahm1 yiiklenemez.) » «Yiikii ag1r olan kimse onun 
yiiklenilmesini istese, yakm1 bile olsa ondan bir §ey yiiklenmez.n (Fatlr, 
18), «Hi~ bir yakm bir yakma soramaz. Yalmz birbirlerine gosterilirler.>> 
(Mearic, 10-11). 

ccGer~ekten onlar; hem kendi yiiklerini, hem de kendi yiikleriyle 
beraber daha 'nice yiikleri yiiklenecekler.» ayetinde, kiifiir ve saplkhg~ 
t;ag1ranlardan haber vedliyor. Onlar k1yamet giinii, kendi giinahlany
la beraber· in~anlan sap1khga dii§iirmeleri sebebiyle sap1khga ittiklerinin 
giinahlanm da yiikleneceklerdir. Ustelik digerlerinin giinahlarmdan 
lii~ bir §ey de eksiltilmeyecektir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i 
kerime'de: ccBununla onlar klyamet giinii kendilerinin biitiin yiiklerini 
ta§Idiktan ba§ka bilgisizlikle ba§tan ~1kardlklanmn yiiklerini de sut
larlar. Dikkat edin yiiklendikleri yiik, ne kotiidiir.» (Nahl, 25) buyurur~ 
ken sahih bir hadiste de §oyle buyrulmaktadir: Kim bir hidayete ~a- . 

gmrsa, k1yamet giiniine kadar o hidayete uyacaklarm ecirleri kadar 
bir miikatat onundur. Ustelik bu hidayete uyanlarm ecirlerinderi her
hangi bir §ey de eksiltilmez. Kim de bir sap1khga ~ag-Inrsa; k1yamet gii
niine kadar bu sap1kllga uyanlan:H giinahlarmdan bir §ey eksiltilmek
sizin, k1yamete kadar ona uyacaklarm giinahlannm bir misli onun i~in
dir. Yine sahih bir hadiste buynilur ki: Bir nefis haks1z yere oldiiriil
mez ki, onun kanmda Adem'in ilk ogluna bir giinah dii§mesin. Zira ol
diirme yolunu ilk koyan odur. · 

c<Ve uydurup durduklan §eylerden (yalan ve iftiralardan) dolay1 
klyamet giinii sorguya ~ekileceklerdir.» ibn Ebu Hatim burada bir ha
dis zikreder ve der ki: Bize babarrnn .. . Ebu Urriame (r.a.)den rivayetine 
gore o, §Oyle anlat1yor: Allah Rasiliii (s.a.) kendisiyle gonderileni teb-

Tefsir, C : XI ; F . 393 
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lig ettikten sonra §6yle buyurdu: Zulumden sakmm. ~iiphesiz Allah 
Teala klyamet giinii hiikum verip: izzetim hakk1 i~in bugiin hi~ bir 
haks1zllk beni ge~emeyecek, buyuracak. Sonra bir miinadi nida ederek: 
Fil{m oglu filan nerede diyecek. 0, pe§inde daglar misali iyiliklerle ge
lecek. insanlar gozlerini onun daglar misali iyiliklerine dikecekler. Niha
yet gelip Rahman olan Allah'm huzurunda duracak. Allah Teala o mii
nadiye emredecek de : Kimin filan oglu filanda kendi lehine bir haks.tz
hgl veya bir alacag1 varsa gelsin, diye ~ag1racak. Onlar gelip Rahman'm 
huzurunda toplanarak dikilecekler. Rahman: Kulumdan hakklmz1 ~Im, 
buyuracak. Onlar: Ondan hakkimiZI nas1l alallm? diye soracaklar da 
onlara: Onlar i~in onun iyiliklerinden aim, buyuracak. Onun iyiliklerin
den alacaklar da, sonunda onun i<;in bir tek iyilik bile kalmayacak. Ay
nca haks1zllk ettiklerinden bir k1srm da kalnn§ olacak. Allah Teala: 
Kulumdan hakkm1z1 aim, buyuracak. Onlar: Onun bir iyiligi kalmadi, 

· diyecekler. Alacakll olanlarm giinahlarmdan allp onun iizerine yiikle
yin, buyuracak. Sonra Allah Rasillii (s.a.), ((Ger<;ekten onlar; hem ken
di yiiklerini, hem de kendi yiikleriryle beraber daha nice yiikleri yiikle
necekler ve uydurup durduklan §eylerden dolay1 k1yamet giinii sorguya 
<;ekileceklerdir. » ayetini delil getirdi. Bu hadisin ba§ka yonlerden sa
hili hadislerde §fthidi bulunmaktadir. ibn Ebu Hatim derki: Bize Ah
med ibn Ebu'I-Havari'nin ... Muaz ibn Cebel (r.a.)den rivayetine gore 
o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) bana buyurdu ki: E'y Muaz, §iip
hesiz mii'min k1yamet giinii; iki goziine <;ektigi siirmeye, iki parmagiy
Ia ufalad1g1 <;amur kmnt1Iarma varmcaya kadar biitiin <;abalarmdan 
sorulacakt1r. AllaJl'm sana vermi§ olduklarma ragmen k1yamet giinii 
herhangi bir kimse senden daha mutlu bir halde iken sana kavu§ma
yayim. 

14- Andolsun ki Biz, Nuh'u, kav,mine gonderdik. 
Aralannda elli yili mustesna olmak uzere bin yil kaldl. 
Sonunda onlar, zulme devam edip dururken kendilerini 
tufan yakalay1verdi. 

15 - Ama Biz, onu da, gemi arkada~lann1 da kurtar
dik ve bunu alemlere bir ayet yaptik. 
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Hz'. NUb ve Kavmi. 

Allah Teala kulu ve el<;isi Muhammed (s.a.) 'i teselli ederek, ona Ntih 
(a.s.)dan haber veriyor. Hz. Ntih kavmi iginde dokuz yiiz elli sene kallp 
gece ve gtindiiz, gizlide ve ag1kta onlan Allah'a gagltmi§tl. Bununla bir
likte bu, onlann haktan uzakla§malanm gogaltmaktan, haktan uzak
la§malarmdan ve hakkl yalanlamalarmdan ba§ka bir §eye yaramarm§tL 
Onunla beraber onlardan gok az1 iman etmi§ti. Bu sebepledir ki Allah 
Teala §Oyle buyurur: <<Aralarmda elli y11l miistesna olmak uzere bin 
y1l kald1. Sonunda onlar, zulme devam edip durur.ken kendilerini tufan 
yakalayiverdi.» Bu uzun siireden sonra teblig ve uyarma onlara fayda 
vermedi. Ey Muhammed, kavminden seni yalanlayanlara esef edip on
lara iiziilme. ~iiphesiz Allah diledigini hidayete erdirir, diledigini dela
lette birak1r. Emir, O'nun kudret elindedir. Ve i§ler O'na doner. «Dog
rusu iizerlerine Rabbmm oozii hak olanlar inanmazlar. Onlara her tiirlii 
ozet gelse bile, elem verici azab1 goriinceye kadar. » C):tinus, 96-97). Ke
sin olarak bil ki; Allah seni muzaffer k1lacak, yard1m edip seni destek
leyecek; dii§mamm zelil k1lacak, ve onlan esfel-i satilin'de k1lacakt1r. 
Hammact -ibn Seleme'nin Ali ibn Zeyd kanallyla ... ibn Abbas'tan riva
yetinde o, ~oyle demi'§tir: Allah Teala Hz. Ntih 'u, kirk ya~mda iken pey· 
gamber olarak gonderdi. Kavmi iginde dokuz yiiz elli sene kald1. Tti.
fan'dan sonra altmi§ sene ya§adi ve insanlar gogallp yayildilar. Katade'
nin naklettigine gore §Oyle deniyor: Hz. Ntih'un omriiniin tamarm do
kuz yiiz elli senedir. Onlan (kavmini) Allah'a gagumazdan once igle
rinde iig yiiz sene kald1. Ug yiiz sene onlan hakka gagud1, tti.fandan 
sonra da iig yiiz elli sene kald1. Bu garlb bir ag1klamad1r. Ayetin akl§I
nm zahiri ise; onun, kavmi iginde onlan Allah'a gagrrarak dokuz yiiz 
elli sene kald1gma delalet etmektedir. Avn ibn Ebu ~eddad der ki : AI· 
lah Teala Hz. Nuh'u kavmine, o ug yiiz elli ya§mdayken peygamber ola
rak. gonderdi. Onlan dokuz yiiz elli sene hakka gag1rd1. Bundan sonra 
da iig yiiz elli sene Ya§adl. ibn Ebu Hatim ve ibn Cerlr tarafmdan nak
ledilen bu aglklama da garibdir. Dogruya yakm olan, ibn Abbas'm so
ziidiir ki en dogrusunu. Allah bilir. Sevri'nin Seleme ibn Kiiheyl'den, 
onun Miicahid'den rivayetine gore o, §6yle anlatm1~ : ibn Orner bana: 
Ntih, kavmi iginde ne kadar kaldl? diye sormu§tu. Ben: Dokuz yiiz elli 

. sene, dedim. Muhakkak ki insanlar senin bugiine kadar omiir, emel ve 
huylannda devamll bir eksilme igindedirler, dedi. 

«Ama Biz, onu da, (ona iman etmi§ olan) gemi arkada§lanm da 
kurtard1k.» .Bunun tafsilatll bir §ekilde anlabrm daha once Hud stire
sinde gegmi§, aynca tekranna gerek b1rakmayacak §ekilde tefsiri de 
orada verilmi§ti. 
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«Ve bunu; (bu gemiyi baki k1larak) alemlere bir ayet yaptlk.» Ge
minin baki kllmmas1, ya bizzat o geminin baki kllmmasiyla-olmu§tur. 
Niteki.m Katade der ki: 0 gemi, islam'm ba§lang1cma kadar Cudi dag1 
uzerinde kalml§tlr. Veya 0 geminin cinsinin birakilmasiyla olniU§tUr ki 
Allah Teala bunu insanlar ic;in Allah'm yarat1klarma nimetlerini ve 
onlan tufanda:n nas11 kurtard1gm1 hat1rlasm diye baki, kilffil§tir. Nite
kim Allah Teala ba§lr-a ayet-i kerime'lerde: «Soylanm dolu gemiyle ta
§liiU§ olmam1z da onlar ic;in bir delildir. Ve kendileri ic;in bu (gemi) 
gibi binecek §eyler yaratt1k. Dilesek onlan suda bogard1k da ne kurtaran 
bulunurdu, ne de kurtulabilirlerdi. Ama katirmzdan bir rahmet ve bir 
sureye kadar gec;inme olarak (onlan buaktik) .» (Ya-sin, 41-44), «Ger
c;ekten su ta§tlgl zaman, sizi biz ta§1d1k gerp.ide. Bunu sizin ic;in bir ogiit 
ve ibret yapallm ve anlayi§ll kulaklar anlasm diye.» (Hakka, 11, 12) 
buyururken burada da: <<Ania Biz., onu da, gemi arkada§lanm da kur-

. tardlk ve bunu alemlere bir ayet yaptlk.>> buyurmu§tur ki; bu, bir §a
hlstan cinse dogru derece derece yiikseltme kabilindendir. Nitekim: 
ccAndolsun ki Biz, yere en yakln gogii kandillerle donattlk. Onlarla 
§eytanlann ta§lanmasmi saglad1k. » (Miilk, 5), «Andolsun ki Biz, insam 
c;amurdan (siiziilmii§) bir ozden yarattlk. Sonra da orlU nutfe halinde 
saglam bir yere yerle§tirdik.» (Mii'minun, 12-13) buyurmu§tur ki, bu
nun benzerleri c;oktur. ibn Cerir der ki: ~ayet c<Ve bunu, alemlere bir 
ayet yaptl.k.)) ayetindeki ( lA~_ ) fiilinin sonundaki zamir, azab ve 
cezaland1rmaya doniiyor denilmi§ olsayd1, bu daha giizel bir ac;1klama 
olurdu. En dogrusunu Allah bilir. 

16 - ibrahim'i de. Hani Kavmine demi~ti ki: Allah' a 
ibadet edin ve O'ndan sa:lun1n. Bilirseniz bu, sizin i<;in da
ha hay1rhd1r. 

17 - Siz, sadece Allah'1 b1ralup putlara tap1yor, ash 
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astan olmayan sozler uyduruyorsunuz. Dogrusu Allah'
tan ba§ka taptlklannizin size nzlk vermeye gu<;:leri yet
mez. Oyle ise, nzk1 Allah katmda aray1n, sadece O'na kul
luk edin, O'na §iikredin. Siz, ancak O'na donduruleceksi
niz. 

18 - Eger siz, yalanhyorsan1z billn ki; sizden onceki 
ummetler de yalanlami§lardL Peygambere dU.§en, sadece 
apac;ak tebligden ibarettir. 

Hz. lbrihim 

Allah Teala kulu, elc;isi. halili, haniflerin imanu Hz. ibrahim'in 
kavmini tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet etmeye, takvada ihlasli 
olmaya (sadece O'ndan korkmaya), tek ve ortag1 olmaks1zm nzk1 sa
dece O'ndan istemeye, sadece O'na §iikretmeye c;agunn§tl. Nimetlerin
den dolay1 §iikrolunacak, sadece O'dur. Zira O'ndan ba§ka nimet veren 
yoktur. Kavmine §Oyle demi§ti: «Allah'a ibadet edin ve O'ndan sakmm. 
Bilirseniz bu, sizin ic;in daha hay1rlld1r. (Bunu yapt1gm1z takdirde 
diinya ve ahirette hayn elde edersini'z, diinyada ve ahirette kotiiliik 
sizden uzakla§Ir.) » Daha sonra Hz. Ibrahim, onlann tapmagelmekte 
olduklan putlarm ne bir zarar, ne de bir fayda ver~eyecegini onlara _ 
haber vermi§tir. Demi§ti ki: Siz kendiliginizden uydurarak onlara ilah , 
adm1 vermi§inizdir. Halbuki onlar da, ancak sizin gibi yaratlKlardlr. Bu 
ac;1klamayi ibn Abbas'tan Avfi rivayet eder. Miicahid ve Siiddi de bOy
le s6ylemi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle el-Valibi ise «Ash astan olmayan 
sozler uyduruyorsunuz.» k1smm1 degi§ik bir yorumla yontarak putlar 
ediniyorsunuz, §eklinde anlarm§tlr. Miicahid ile bir rivayette ikrime, 
Hasan, Katade ve ba§kalan da boyle soylemi§lerdir. ibn Cerir -Allah 
ona rahmet eylesin- bu ac;Iklamayi tercih etmi§tir. 

«Dogrusu Allah'tan ba§ka taptlklanmzm size nz1k vermeye giic;leri 
yetmez. Oyle ise, nzk1 Allah katmda araym.» R1zk1 Allah'a tahsis etnie
de bu if a de en belig olan ifadedir. Nitekim « Ya Rab, yalmz sana ibadet 
ederiz ve yalmz Senden yardlm dileriz.» (Fatiha, 4) « (Firavun'un ka
r1Sl:) Rabb1m bana katmda cennette bir ev yap (demi:§ti.) » ayetlerinde 
de aym §ekilde Hasr (yani tahsis) yapilmi§tlr: Bu sebepledir ki o, §Oyle 
demi§ti: «Oyle ise, nzk1 (bir ba§kasmm katmda degil) Allah katmda 
araym. (Zira O'ndan ba:}kas1 hie; bir §eye sahip degildir.) Sadece O'na 
kulluk edin, O'na §iikredin. (O'nun nzkmdan yeyin, sadece O'n~ tap1- . 
mn, size verdigi nimetlerden dolay1 O'na §iikredin.) Siz, ancak (kiya
met giinii) O'na dondiiriileceksiniz (de her bir arne! i§leteyene ameli
nin kar§Illgmi verecektir.) » 
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«·Eger siz, yalanllyorsamz bilin ki; sizden onceki iimmetler de ya
lanlarm§lardi. (Allah'm el\!ilerine muha.lefetleri yuziinden onlann ba§
lanna gelen azab ve cezalandrrma haberi size ula§rm§tlr.) Peygambere 
dii§en, sadece apac;1k tebligden ibarettir. (Peygambere dii§en ancak 
Allah Teala'mn emretmi§ oldugu risaleti size ula§tlrmas1d1r. Allah di
ledigini saptmr, diledigini hidayete erdirir. 0 halde mutlulardan ol
maya arzulu olunuz.) » 

Katacte «Eger siz, ya1anllyorsamz bilin ki; sizden onceki iimmetler 
de yalanlami§lardL» ayeti hakkmda §Oyle diyor: Allah Teala bununla 
peygamberi (s.a.)ni teselli ediyor. Katade'nin bu soyledigi, ayetin bu 
k1smmm, daha onceki k1s1mdan ayn miitalaa edilmesini gerektirir. 
Boylece bu k1srm, «Bunun iizerine kavminin ona cevab1 sadece ... demek 
oldU.>> k1smma gelinceye kadar bir parantez ve ara ciimlesidir. Bunu, 
ibn Cerir de belirtmektedir. Ayetin aki§l ise buramn, Hz. ibrahim Halil 
(a.s.)in soziinden oldugunu gostermektedir. Hz. ibrahim bunlan, kav
mine kar§I k1yameti ve Allah'a donii§u isba.ta delil getirmi§tir. Zira bii.
tiin bunlardan sonra Allah Teala: «Bunun iizerine kavminin ona ce
vabl sadece: bnu olduriin veya yakm, demek oldu.» buyurmll§tur. En 
·dogrusunu Allah bilir. 
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21 - Diledigine azab eder, diledigine me~hamet eder. 
V e ona ··<;evirileceksiniz. 

22- Siz· ne yerde, ne gokte O'nu aciz b1rakaJbilirsiniz. 
Allah'tan ba§ka sizin hi<; bir dostunuz ve yard1mcinlz da 
yoktur. 

23 - Allah'1n ayetlerini ve O'na kavu§n1ay1 inkar 
edenler; if?te onlar, Benim ralhmetimden umitlerini kesmi~ 
olanla:r1d1r. Ve i§te elem verici azab onlarad1r. 

,Bu ayetlerde de Allah Teala yine ibrahim Halil (a.s.)de~ haber 
veriyor. ~iiphesiz o kavmini, inkar etmekte olduklan Allah'a di:inii§iin 
isbatma iletmi§tir. Onlar amlnn§ bir §ey olmadlktan sonra Allah'm 
kendilerini nas1l yarattigmi kendi nefislerinde mii§ahede etmektedirler. 
Da~a onceden amlmaya deger bir §ey degilken sonradan var edilmi§
ler; i§iten ve goren insanlar olmu§lardu. Buna ilk ba§layarak yaratan, 
elbette onu tekrarlamaya gli<; yetiricidir, bu elbette O'na kolaydir. 

Sonra onlan, Allah'm e§yayi yaratmasmdan mii§ahade olunan 
ufuklardaki alametlerden ibret almaya davet etmi§tir. Gi:iklerle onlar
daki parlak sabit yildlzlar, seyyareler, diinyalar ve onlardaki daglar, va
diler, geni§ sahalar, <;i:iller, aga<;lar, nehirler, meyveler, denizler ve her 
§ey haddi zatmda sonradan olduguna, bunlan yapan bir Fail-i Muhtar'
m varligma delalet etmektedir. o Fail-i Muhtar ki, bir §eye; ol, dedigi 
zaman hemen oluverir. Bu sebepledir ki: ((Allah'm-yaratmaya nasi! ba§
layip sonra onu tekrar edecegini gormediler mi? ~iiphesiz. bu, Allah'a 
pek kolaydH.» buyurmu§tur. Ba§ka bir ayet-i kerime'de yine bu kabil
den olmak iizere §Oyle buyrulur: (('Once yaratan, sonra onu tekrar eden 
O'dur. Bu, O'nun i<;in daha kolaydlr.n (Rum, 27). 

((De ki: Yeryliziinde gezip dol~m da, Allah'm yaratmaya nasi! 
ba§ladigmi bit gi:iriin. i§te Allah, (kiyamet giinii) yeni bir ahiret haya
bm da tekrar yaratacaktir. Muhakkak ki Allah, her §eye kadirdir.n Bu 
makam Allah Teala'mn §U ayetlerine benzemektedir: ((Onun hak oldu
gunu anlaymcaya kadar ayetlerimizi onlara hem di§ diinyada, hem de 
kendi i<;lerinde gi:isterecegiz.n (Fussiiet, 52), ((Onlar yaratlciSIZ rm yara
tlldilar, yoksa kendileri midir yaratanlan? Yoksa gokleri ve yeri onlar 
m1 yarattilar? Hayir, onlar iyi bilmiyorlar.n (Tur, 35~36). 

((Diledigine azab eder, diledigine merhamet eder.» 0 diledigini i§le
yen, diledigine hiikmeden, hii~miinii geciktirecek hi<; bir §eyin olmadigi 
yegane Hakim ve tasarruf sahibidir. Yaptigmdan sorulmaz halbuki onlar 
sorumludurlar. Yaiatma ve emir O'nundur. Ne yapmi§Sa mahza adalettii. 
Zira zerre agu1Ig1 haksizlik etmeyen malik O'dur. Nitekim Siinen sahip-
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lerinin rivayet et~ olduklan bir hadiste §O.yle buyrulur: ~ayet Allah, 
goklerle yeryiiziiniin halkma azab etmi§ olsayd1, onlara haks1zllk etmi§ 
olmaks1zm azab etmi§ olurdu. Bu sebepledir ki 0: «Dilediglne azab eder, 
diledigine merhamet eder. Ve (siz k1yamet giinii) O'na r;evirileceks.iniZ.>> 
buyurmu§tur. 

«>Biz, ne yerde, ne de gokte O'nu aciz birakabilirsiniz.» Onun gO.k
Ierinin ve yerinin ahalisinden O'nu aciz b1rakabilecek hi~ kimse yoktur. 
Aksine kullarmm iizerinde hiikiimran olan O'dur. Her §ey O'ndan kor
kar, O'na muhtar;t 1r. 0 ise zatmm dl§mda her §eyden miistagnidir. 
<<Allah't an ba§ka sizin hit; bir dostunuz ve yardimcmiz da yoktur. Al
lah'm .ayetlerini ve (ahiret gtiniinti inkarla) O'na kavu§mayl inkar eden
Ier; i§te onlar, Benim rahmet imden timitlerini kesmi§ olanlardu (ve 
onlarm bunda hit; bir nasibleri yoktur.) Ve i§te (dtiny~da ve ahirette) 
elem verici azab onlarad1r.» 

t Z A HI 

Yecytiziiniin Tarihi 

Jeolojinin kurucusu tinlti bilgin Lord Faton 200 y1l once §U me§
hur soztinii soylemi§tir: «Dtinyamn tarihi, yerytiziiniin kabugunda ya
Zllldlr.» Elbette bu yaz1 arap~a ve ingilizce degildir. Bu arkeolojik bir 

. dille yazilrm§tlr. Bilginin gorevi, arkolojik kaz1Iardan t;1kard1g1 netice-
leri birbiriyle baglant1 kurarak dtinyanm tarihi ic;in bilgi materyali ola
rak kullanmaktlr. Bu kaz1lardan edinilen bilgiler, diinyamn niuhtelif 
sah~larmda inceleme konusu yapllmaktadlr. Kur'am Kerim'in ifade et
tJgigerc;ek de bu degil midir: «De ki yeryiiztinde gezip dola§m da Allah'
frt yaratmaya nas1l ba§lad1gm1 bir gortin.» (Ankebut, 20). Burada ar
keolojik incelemelerden soz edecegiz, eski c;aglarda diinyam1Z1n tizerinde 
ya§ayan canh varhklann kalmtllan ve tortular1 tizerinde duracag1z ve 
boylece yerytiztindeki hayat merhalelerini gormege r;all§acag1z. Bunun 
ic;in rehberimiz, hit; bir yoruma ve ac;1~lamaya gerek b1rakmayan bu 
ayet-i celile olacaktlr. 

Yukanda da belirttigimiz gibi yerytiztindeki hayatm ba§lang1c; de
virlerinde ortaya· 91kan canhlar, dtinyamn hayata elveri§li hale gelme"
sinden milyarlarca sene sonra uygun ortam ic;erisinde te§ekkiil etmi§tir. 
Dtinyarmz tizerinde hayatm ortaya 91kmas1, diinyanm ur; milyar y1ll 
a§an omrtintin son merhalelerine rastlarm§tlr. Bilimsel olarak kabul 
edilmektedir ki, dtinyam1z hayata elveri§li hale gelmezden once d(irt 
onemli mer hale atlatml§tlr. Buna jeolojik • r;aglar veya devirler ad1 ve
rilmektedir ki bu devirler' s1ras1yla §Unlard1r: 

1 - Pre Kambrium devil:" (ilk hayat veya daha onceki hayat); bu 
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donem, dfulyanuzda granit kayalardan meydana gelen kabugun te§ek
kiil edip yerytizuniin kiire bic;imini ald1g1 devirden ba§lar. Bu donemden 
sonra diinyada ilk canh belirmi§ olmakla beraber o devir canlllarmdan 
herhangi bir kalmt1 bulunamanu§tlf. Sebebi, o devir canlllarmm ~ok 
kiic;iik varllklar olmas1 ve aynca kemik ve klk1rdak gibi dayamkll ya
piya sahip olmamalandlr. 

2 - Heleozoik zaman; bu jeolojik zamanda, kalker kayalar te§ek
kiil etmi§ ve c;ogunlukla suda ya§ayan ballk tiiriinden varllklar ortaya 
c;Ikml§tlr. Ancak bugiin denizlerde rastladigimlz bahklardan ayn bir 
yap1ya sahibtirler. Bu varllklardan, daha yiiksek seviyede ve geli§mi§ 
varllklar te§ekkiil etti. 

3 ·- Mezozeik zaman; bu devirde · eski ve yeni arasmda canlllar ve 
ozellikle suda ya§ayan varllklar ortaya t;Ikmi§tlr. Bu devirden itibaren 
bugiinkii canhlarm §ekli yava§ yava§ te§ekkiil etmeye ba§ladl. 

4 - Kainozaik zaman veya yeni devir; bu devirde gfuliimiizdeki 
canlllar ortaya c;1kmaya ba§ladL ~iiphesiz ki bu zamanlardan her birin
den digerine gec;i§ yeryiiziiniin kabugunda §iddetli hareketlerle birlikte 
meydana gelmi§tir. Bu zamanlarla birlikte biitful yeryiiz.iiniin sath1 da 
deg~iyor. Baz1 dag silsileri yiikseliyor ve baz1 biiyiik sahalar sular al
tmda kallyor. Bu hareketlerle birlikte de diinyamn atmosferinde pek 
c;ok ozelliklerin degi§tigi mii§ahade olunmaktadir. ispanya'da, giiney 
Avrupa 'daki Alp ve kuzey Hindistan'daki Himalaya daglan ancak bu 
devirde ortaya t;Ikmi§tlr. Bugiin gordiigiimiiz dfulya iizerindeki kara
larm ve denizlerin dag1hmi da Kainozoik zamanda te§ekkiil etmi§tir. 

' Bu degi§ikliklerle birlikte yeryiiziiniin kabugunda biiyiik c;atlakl1klar 
ve volkanik patlamalar te§ekkiil etmi§. Nil nehri boyunca goriilen iinlii 
bazalt kayalar bu donemde olu§mU§tur. Biz yeryiiziindeki hayatm hi
kayesini ve yaratlll§ macerasmm durumunu Taleozoik zamandan itiba
ren izleyebilmekteyiz. Ondan onceki donemler ise tamamen belirsizdir. 
Yeryiiziindeki hayatm goriiniimlerini biiyiik bir noktaya kadar arkeo
lojik kaz1larda ve paleontolojik ara§tlrmalarda ta'kib edebilmekteyiz. 
Bilindigi gibi hayatm ortaya t;Ikt1g1 ilk zaman, jeolojik paleozoik za
mandlr ve bu zaman 300 milyon seneden fazla siirmii§tiir. Ne gariptir 
ki, bu jeolojik zaman ic;erisinde bitki ve hayvan turleri degi§ik· §ekilde 
ortaya c;Ikml§tlr. Ozellikle omurgas1z canlllar bu devirde ya§affii§lardir. 

Yeryiiziiniin 1s1 derecesi yiikselmeye ba§laymca merkezdeki ve tiim 
diger alanlardaki su buharlan yiizeye dogru c;1ktl. Bundan meydanR. 
gelen gazlarla yeryiiziinful c;evres.inde atmosfer tabakas1/ meydan..a geldi. 
Ancak o giinkii atmosferin, bugiinkii atmosferden c;ok'.farkll oldugunu·.~ 
gozden uzak tutmamak gerekir. Giiniimiizde bile diinyamiZln mer~~zin
den yeryiiziine dogru gaz ve su buhanmn fi§k1rmas1 ameliyesi, devam 
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etmektedir. N~tekim pek ~ok miktarda su buhan karbondioksit ve oteki 
yanmaya elver~li gazlar yeryiiziiniin merkezinden di§a fi§kirarak at
mosfer tabakasma eklenmektedir. Tabiatl itibanyla yeryiiziiniin ilk at
mosferi su damlaciklarmdan olu§an geni§ bir bulut kiimesi ile kaplld1r. 
Ve bulut y1gmlan semaya dogru yiikselmekteydi. Yeryiizu ile gokyiizii 
arasmda bulunan atmosfer tabakalarmm karanllgm1 ancak yildmm-
lar, §im§ekler ortadan kald1rmaktayd1. Gerek bulutlann birbiriyle siir
tii§mesi neticesinde, gerekse bulutlarla yeryiizii arasmdaki ~e§itli fiziki 
olaylar arasmda siirekli olarak bulut tabakalarmda elektrik bo§almas1 
olay1 mii§ahade edilmekteydi. Bu donemde yagmur sulan yeryiiztiniin 
yiizeyinde yerle§ecek bir ortam bulamayacaktl. 'Qiinkii. bulutlardan inen 
sular k1zgm yerkabuguyla temasa ge~ince hemen 1s1myor ve buhar ha
line donerek tekrar gokyiiziine dontiyordu. Ama zamanla yeryiiziiniin 
kabugu sogudu ve bu sogumanm neticesinde al~ak alanlarda sular bi
rikmeye ba§ladL i§te bu, okyanuslarm ve denizlerin ortaya ~1kmasmm 
ba§langicidir. Belki de okuyuculanm1z hayret i~erisinde bu tabii olay
larm, bugtinkti denizleri ve okyanuslan dolduran deniz sulanm nas1l 
meydana getirdigini soracaklard1r. Ne var ki teknik imkanlarla yap1lan 
hesaplamalar neticesinde, bu vasitayla yeryiiztindeki mevcud sulardan 
daha <;ok sularm meydana gelmesi ihtimali isbatlanrm§tlr. Ancak yer
ytiziindeki suyun kaynag1 denizlerin ve okyanuslarm olu§Umu konu
sunda, daha ba§ka izah yollan da bulunmaktadir, fakat belirttigimiz 
gibi sonu<; aymd1r. Yiice Allah'm buyurdugu gibi o gun, diinyanm du
rumuna §ahid alan tek bir varllk mevcud degildir: «Ben goklerin yara
till§mda ve kendilerinin yaratlll:§mda onlan §ahid tutmad1m.» (Kehf, 
51.) 

ilk okyanusun bu qurumda yeryiiztintin <;okiintii. noktalarmda mey
dana gelmi§ olmas1 gerekir. Boylece zamanla yerytiztindeki karalardan 
bir k1smi, ktitleler halinde denizlere donti§rnti§ttir. Hind ve Atlas Ok
yanusu gibi yeni okyanuslara gelince; bu karalar arasmdaki btiytik ya
nklarda olu§mU§tur. Bu yanklar zamanla sularla kaplanffil§ ve daha 
geni§ alanlara uzanm1§lard1r. Nitekim Btiytik Okyanusun dibinde g0rti
len bazalt kayalara ragmen Hint ve Atlas Okyanuslarmm dibinde gra
nit kayalara rastlanmaktad1r ki, bu da onlann Btiytik Okyanustan da
ha eski oldugunu gC.stermektedir. Zamanla yava§ yava§ okyanuslar 
dtinyam1zm 3/ 4'tinti kaplami§tlr. Topraktan ak1tllan tuzlar yoluyla 
uzun asrrlar neticesinde denizlerin ve okyanuslarm suyu tuzlu sular ha
line donii§mti§tiir. <;ok seller ve yagmurlarla 1rmaklar her y1l deniz
lere btiytik miktarda kayalardan ve topraklardan kopard1klan tuz par
<;aciklanm ta:§Imaktadirlar. Bugtin oky~nuslardaki sularm tuzluluk 
oram ol<;tilebilmektedir. Yerytiztinde 't.500.000.000 knf · su bulundugu
nu kabul edecek olursak, bu sulardaki tuz ln.iktarmm 20.000.000nl ol-
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mas1 gerekir. Yani kiip §eklinde tasavvur edecek olursak her kenarmm 
uzunlugu 270 m .'yi bulur ve bu miktar tuzun ag1rllg1 da 40.000.000 tona 
balig olur. Jeologlarm tesbitine gore her y1l 1rmaklar 400.000.000 ton 
civannda tuz denizlere ve okyanuslara ak1tmaktad1r. Ve buradan c;Ika
nlan neticelere gore yeryiiziindeki 1rmaklarm veya okyanuslann ya§I
nm yiiz milyon sene civarmda olmas1 gerekir. Ancak bu bir tahmindir. 
Kesin bir §ey soylemek miimkiin olmaz. Diinyam1zm bugiin ic;in, tari
hinin diger donemlerden farkll bir donemde bulunduguna ve bugiin 
diinyarmzda yuce daglar ve durmaksiZin su ak1tan 1rmaklar bulundu
guna gore eski jeolojik zamanlarda ak1ttlg1 tuz miktarmdan daha fazla 
tuzu umaklarm denize gotiirdiigunu soylememiz mtimkiindiir. Bilimsel 
olarak yapilan tahminlere gore her y1l, denizlere veya okyanuslara ta
§Idi~ su miktan, ortalama olarak bugiinkiiniin 1/ lO'inden biraz fazla 
veya biraz a:Z olsa gerektir. ~u halde okyanuslarm ve denizlerin ya§I bu 
hesaplamalara gore 1000 milyon sene civannda olmasi gerek. Fakat bu 
rakamlar hep tahminlerden ibarettir. Yerytiziinde kara parc;alan ve ok
yanuslar olU§unca umaklar da te§ekktil etmi§ ve ooylece karalardan 
buytik bir parc;ay1 siirekli olarak denizlere dogru ta§Iffil§tlr. 

Nih8.yet bitki ag1 te§ekkul etmi§ Vf; dunyam1zm ytizeyini btiytik 
bir olc;iide sarmaya ba§lami§tlr. Sonra yeryiiziiniin atmosferinde kar
bondioksit §eklinde bulunan gazlarm karbonlanm bitkiler ozumleyerek 
karbonu almi§ ve oksijenini birakmi§tlr. Bu sayede danyamizda oksijen 
oram artmi§tlr. Boylece ic;inde ya§ad1g1rmz diinya, hayata elveri§li bir 
hale gelmi§tir. Yani canll varllklardan sonra insanm ya§amasma haz1r 
duruma donmii§tiir. 

Peki yeryiiziinde insanoglu nas1l ortaya <;IkiDI§tir? Bu konu, bilgin
lerin ara§tirmalanm heniiz bir neticeye vardiramadiklan muglak ko
nulardan biridir. Ancak Yuce Allah, bu husU.su §6yle belirtmektedir: 

«Andolsun ki Biz insam kuru bir c;amurdan, §ekillenmi§ bir bal<;Ik-
. tan yarattlk.» (Hicr, 26). Ne gariptir ki bilginler, en kiic;iik canh var
llklan dahi tedkik mevzuu yaparken onlarm ortaya <;Iki§ §ekillerini ke
sin olarak ta'yinde giic;liik c;ekmektedirler. Hatta bu, imkans1z gorun
mektedir. Mesela en kuc;uk kimyasal ozellige sahip genlerin bile te§ek
ktilu konusu h.enuz ma'lilm degildir. Giiniimuzde bilginler baz1 mikrop
lan, hiicreleri ve genleri la~ratuvarlarda yeti§tirmeye c;all§maktadir
lar. Mikroplar ve bakteriler alemine dogru yiikseldigimizde, bu varllkla
rm organik maddeleri oztimleyerek ya§adiklan bilinmektedir. Bakteri
ler buyuk bir koloni te§kil etmekte ve bag1ms1z bir hayat surdiirmekte
dir. Ancak soyledigimiz gibi bu konu heniiz neticeye varffil§ kesin bir 
konu degildir ve c;all§malar siirdurtilmektedir. (Dr. Muhammed Ce
maleddin. Fendi, Allah · ve Kainat, 211-216). 
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24 -- Bunun iizerine kavminin ona cevab1 sadece: 
Onu oldiiriin veya yak1n, demek oldu. Ama Allah onu 
ate~ten korudu. Dogrusu bunda, inananlar i<;in ayetler 
vard1r. 

25 - Ve o: Diinya hayatlnda Allah'1 b1rak1p aran1zda 
putlan dostluk vesilesi kild1n1z. Sonra da k1yamet giiniin
de birbirinize kiifreder ve kar~1hkh la'net <?kursunuz. Va
racaginiz yer, ate~tir. Sizin yardimcilanniz da yoktur, dedi. 

Allah Teala, Hz. ibrahlm'in kiiftir, in8.d, hak ile bile bile zldla§ma ve 
gerr;egi batllla def 'etme gayreti i<;indeki kavminden haber veriyor. Hz. 
ibrahim 'in hidayet ve be yam ic;eren sozlerinden sonra onlarm cevato1 
sadece: <<Onu oldtiriin veya yakm.l) demek olm~tu. Zira aleyhlerine bur
han konulmu§ ve huccet kaq1lanna dikilmi§ti. Bunun iizerine makam
larmi ve hiiktimranllklannm giictinti kullanmaya donerek: «Haydin de
diler, onun i<;in bir bina yapm da onu cehenneme atm. Ona hile yap
mak istediler. Biz de onlan a§agilar k1ld1k.n (Saffat, 97-98). Onlar 
bir araya gelip uzun siire <;ok miktarda odun toplad1lar, toplad1klan 
odunlarm etrafm1 duvarla c;evirdiler, sonra bu odunlan tutu§turdular. 
Oyle alevler gage yiikseldi ki ondan daha biiyiik bir ate~ yakllml§ de
gildi. Sonra Hz. ibrahim'e yonelip onun ellerini arkasma baglad1lar, 
manc1mgm tepesine koydular ve onun i<;ine attllar. Allah Teala ate§i, Hz. 
ibrahim ic;in soguk ve selamet yeri k1ld1. Birkac; giin orada kald1ktan 
sonra salimen <;1ktl. Bu ve benzeri durumlarmdan dolay1 Allah Teala 
onu insanlara imam kilmi§tlr (onder kilml§tu). Her §eyden once o nef
sini Rahman'a, cesedini ate§e teslim etmi§ sonra da oglunu kurban et
me comertligini g6stermi§, mallm da miisafirlere bol bol vermi§tir. Bu 
sebeple biittin din sahibleri onun sevgisinde birle§mi§lerdir. 

«Ama Allah ate§i (ana soguk ve selamet yeri yapmakla) onu ate§- . 
ten korudu ve oradan kurtard1. Dogrusu bunda, inananlar i<;in ibretler 
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vard1r. Ve o: Diinya hayatmda Allah'I b1rak1p aramzda putlan dostluk 
vesilesi klld1mz.» dedi. Putlara tapmmak suretiyle kotu amellerinden 
dolayi kavmini azarlayarak §6yle demi§ti : Bu :J:>Utlan edinmenizin se
bebi, dunyada onlara ibadette toplanmamz ve dunya hayatmda birbi
rinizi sevip birbirinize baglanmamz i\!indir. Bu a<;Iklama ; ayetteki 
( o~ .Y' ) kelimesinin, sebep bildiren tumle~ olarak mansub okunma
sma goredir. Ba§langi<; kelimesi olarak merfu' okunmas1 durumunda 
anlarm §Oyle olacakt1r: Sizin bu putlan ma'bud ittihaz edinmenizle si
zin i\!in sAdece dunyada dostluk meydana gelecektir. Sonra da klyamet 
giiniinde durum tersine donecek; bu dostluk ve sevgi, dii§manhk ve kine 
donecektir. 0 gunde, aramzda ge~enleri inkarla birbirinize kiifreder ve 
tabi olanlar kendilerine tabi olunanlara, kendilerine uyulanlar da tabi 
olanlara la'net okur. «Her ummet (ate§e) girdik\!e ; yolda§ma la'net 
eder.» (A'rat, 38), «0 gun muttakilerin dl§mda, dostlar birbirine dii§· 
man olurlar.» (Zuhruf, 67). Burada ise §Oyle buyrulu:; or: «Sonra da 
klyamet guniinde birbirinize kufreder ve kar§Ihkh la'net okursunuz. Va
racagimz yer a.te§tir. Sizin yardimcilanmz da yoktur. » K1yamet giinii, ki
yamet arsalarmdan sonra varacagmlZ yer, ate§tir. Size yardim edecek 
bir yardimCmlZ, Allah'm azabmdan sizi kurtaracak bir kurtancmlZ yok-

1 • 
tur. Kafirlerin durumu budur. Inananlann durumu ise bunun tersine 
olacakbr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn ismail'in ... Ali 
ibn Ebu Talib'in klz karde§i Ummuhani'den rivayetine gore o, §Oyle · 
anlat1yor: Hz. Peygamber (s.a:.) bana: Sana haber veriyorum ki Al~ah 
Teala k1yamet giinu ilkleri ve sonlan bir tek ~uzlukte toplayacaktlr. 
iki tarafm nerede oldugunu kim bilir? demi§ti. Ummiihani: Allah ve 
Rasulii en iyi bilendir, diye cevablad1. Allah Rasillu §6yle devam ettiler: 
Sonra Ar§'m altmdan. bir munadi: Ey tevhid ehli, diye nida eder. Onlar 
ba§lanm kaldmp kulak kesilirler. ikinci kere : Ey tevhid ehli, diye nida 
eder. U\!iincu keresinde §6yle \!agmr: Ey tevhid ehli, §iiphesiz Allah sizi · 

. bagi§larnL§tir. insanlar diinyada aralarmdaki haksizhklardan dolayr 
birbirine yapi§Inl§ olarak kalkarlar. Sonra o nida eden: Ey tevhid ehli, 
birbirinizi bag:t§laylp affedin. ~uphesiz bu yuzden seva~nruz A1lah'ad1r, 
diye nida eder. 
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26-:- Bunun iizerine· Lfi.t ona inand.1 ve: Dogrusu ben, 
Rabb1ma hicret edecegim. Muhakkak ki 0, Aziz ve Hakim 
olamn kendisidir, dedi. 

27- Ve ona ishak ile Ya'kO.b'u ihsan ettik. Soyundan 
gelenlere kitab ve peygamberlik verdik. Ona diinyada 
miikafat1n1 verdik. Dogrusu ahirette de o, salihlerdendir. 

Allah Teala burada da Hz. Lut'un, Hz. ibrahim'e iman etmi§ oldugu
nu haber veriyor. Lut'un Hz. ibrahim'in karde§inin oglu oldugu soylenir. 
Soylendigine gore onun nesebi §Oyledir: Lut ibn Haran ibn Azer. Yani 
Hz. ibrahim'e kavminden onun ve Hz .. ibrahim'in e§i Sare'nin di§mda 
kimse iman etmemi§ti. Sahih bir hadiste §6yle anlatlhyor: Hz. ibrahim, 
o zorba (kral) mn bulundugu yere ugrad1g1 zaman Hz. ibrahim'e Sare'
nin kim oldugunu sormu§tu. Hz. ibrahim bu soruya: K1z karde§imdir, 
diye cevab vermi§ti. Sonra Hz. ibrahim Sare'ye geli.:p: ~iiphesiz ben ona: 
0 benim k1z karde§imdir, dedim. Beni yalanCI ~1karma. ~iiphe yok ki, 
yeryiiziinde benim ile senin di§'lnda inanan yok. Sen benim dinde k1z· 
karde§imsin, demi§ti. i§te bu hadis-i §erif ile bu ayetiri aras1 naSil bu
lunacak diye bir soru sorulacak olursa §oyle denebilir: En dogrusunu 
Allah bilir ama Hz. ibrahim'in hadiste Sare'ye hitaben soyledigi sozden 
maksadl §U olmahd1r. Yeryiiziinde benimle ' senin di§mda islam iizere 
olan bir c;ift daha yoktur. Hz. Lut (a.s.), kavmi i~inden Hz. ibrahim'e 
iman etmi§ ve onunla birlikte ~am iilkesine hicret etmi§ti. Sonra Hz. 
tbrahim Halilliayatta iken, Hz. Lut Sedom ve havalisi halkma peygam
ber olarak gonderilmi§tir. Kavmi ile aralarmda ge~enler daha once ge~
tigi gibi ilerde gelecektir. 

crVe: Dogrusu ben, Rabb1ma hicret edecegim.» sbziinii soyleyenin 
Hz. Lut olmas1 muhtemeldir. Zira yukarda amlanlarm bu soze en ya
kmi odur. Aynca Hz. ibrahim'in soylemi§ olmas1 da miimkiindiir. ibn 
Abbas ve Dahhak: ccBunun iizerine (kavminden) Lut ona inandl.» ayeti 
ile i§aret edilen ve ima edilen de odur, derler. 

Sonra Allah Teala, Hz. ibrahim'in dini 1zhar edip bunu ger~ekle§
tirme arzusuyla onlann i~inden aynhp hicreti sec;tigini haber verir. Bu 
sebepledir ki o: <<Muhakkak ki 0, Aziz' (dir. izzet O'nun el~isinin ve O'na 
inananlarmdlr). Hakim (sozlerinde, fiillerinde, takdiri ve §er'i hiikiim
lerinde mutlak hikmet sahibi)dir.)) demi§tir. 

Katade der ki: ikisi (Hz. ibrahim ve Lut) birden KUfe t<:~prakla
rmdaki KU.Sa'dan ~am'a hicret ettiler. Bize anlatlld1gma gore Hz. Pey
gamber (s.a.) §Oyle buyurmu§,: ~iiphesiz hicretten sonra hicret ola
caktlr. Yeryiizii halk1 Hz. ibrahim'in hicret ettigi yere yonelecek ve yer-
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yiiziinde yeryiizii halkmm sadece kotiileri kalacaktlr. Nihayet yerleri 
onlan atacak, Ruhullah onlardan ho§lanmay1p uzak duracak ve ate§ 
onlan maymunlar ve domuzlarla beraber toplay1p siirecektir. Ate§, onlar 
nerede gecelerse; onlarla beraber geceleyecek, onlar ogle istirahatine 
<;ekildikleri zaman onlarla beraber duracak, onlardan (arkada kallp) 
dii§enleri yiyecektir. imam Ahme::l bu hadisi miisned olarak daha uzun
ca ve Abdullah ibn Amr ibn As'dan riva.yetle zikredip der ki : Bize Abdiir
rezzak'm .. . ~ehr ibn Hav§eb'den riva.yetinde o, §Oyle anlatlyor: Yezid 
ibn Muaviye 'nin biatl (ona biat etmemiz emri) bize geldiginde ~am'a 
geldim. Nef el-Bekali'nin durdugu yeri ogrendim ve oraya gittim. Bir 
adam geldi ve insanlardan a.yn bir yere oturdu. Uzerinde dort ko§e siyah 
bir aba vard1. Bir de baktlk ki Abdullah ibn Amr ibn As goriindii. Nef 
onu goriince, soz.iinii kesti. Abdullah dedi ki: Allah Rasulii (s.a.) nii 
§o.yle buyururken i§ittim: Muhakkak ki hicretten sonra hicret olacaktlr. 
insanlar, Hz. ibrahim'in hicret yerine yonelecekler (ve orada toplanl:!-
caklar) yer.yiiziinde sadec·e .yeryiizii halkmm en kotiileri kalacak. Yer
leri onlan atacak, Rahman'm nefesi onlardan ho§lanmay1p uzak dura
cak, ate§; maymunlar ve domuzlarla beraber onlan topla.y1p siirecek, 
onlar geceledikleri zaman bu ate§ onlarla beraber .geceleyecek, onlar 
ogle istirahatine <;ekildigi zaman onlarla beraber dinlenecek, onlardan 
geride kalanlan yiyecek. Allah Rasulii (s.a.)nii bir de §oyle buyururken 
i§ittim: Dogu tarafmdan iimmetim i~inden birtaklm insanlar ~1kacak. 
Onlar Kur'an'I okuyacaklar da, ha!l~erelerinden a§ag1ya ge~meyecek. 

Onlardan. ne zaman bir nesil ~1ksa arkas1 kesilecek. Onlardan ne zaman 
bir nesil ~1ksa arkalan kesilecek. Allah Rasulii, onlardan her bir nesil 
~1kt1kt;a arkalan kesilecek, soziinii yirmiden fazla tekrar etti ve sonun
da §Oyle buyurdu: Nihayet, onlarm kalmtllan ic;in::le Decca! t;Ikacakttr. 
imam Ahmed hadisi Ebu Davud ve Abdiissamed'den, bu ikisi Hi§am ed
Destevai'den, o da Katadeden riva.yet etmi§tir. Aynca E'bu Davud, hadisi 
Siinen'inin cihad boliimiinde rivayet etmi§tir. Ebu Davud burada der 
ki: Bize Ubeydullah ibn Omer'in ... Abdullah ibn Amr'dan rivayetinde 
o, Allah Rasu>Jlii (s.a.)nii §Oyle buyururken i§itmi§: Hicretten sonra 
hicret olacaktlr. Yeryiizii halkmm hay1rhlan, Hz. ib'rahim'in hicret ye
rine s1gmacaklard1r. Yer.yiiziinde, halkm en kotiileri ,kalacak ve yerleri 
onlan atacak, Rahman'm nefesi onlardan ho§lanmaylp uzak duracak; 
ate§, maymunlar ve domuzlarla beraber onlan toplay1p siirecektir. 

imam Ahmed de der ki : Bize Yezid'in ... Abdullah ibn bmer'den 
rivayetinde o, §oyle diyor: Ben kendimizi daha once oyle goriirdiim ki 
dinar ve dirhemlere sahib olan miisliiman, karde§inden onlara daha la
ylk olmazd1. Sonra ben, son keresinde kendimize bir baktlm ki dinar ve 
dirhem bizden birisine, miisliiman karde§inde'n daha sevgili olmu§. Al
lah Rasulii (s.a.)nii §Oyle buyururken i§ittim: ~ayet ineklerin kuyruk-
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lanna yapl§lp onlarm pe§inden gider, bir mall belli bir vade ile belirli 
bir ucret kar§Illgi birisine satar, sonra sattlgmiZ ucretten daha az bir 
bedelle geri satm allrsamz ve Allah yolunda cihad1 terkederseniz; eski 
halinize donunceye ve Allah Teala 'ya tevbe edinceye kadar sizden asla 
aynlmayacak bir zilleti Allah Teala sizin boyunlanruza yapi§tmr. Al
lah Rasulu (s.a .) nu, aynca §6yle buyururken i"§ittim: ~uphesiz bir hic
retten sonra babamz ibrahim'in hicret ettigi yere bir hicret daha ola
caktlr. Nihayet yeryuzunde , halkmm sadece en kotiileri kalacak, onlan 
yerleri atacak, Rahman'm ruhu onlardan ho§lanmay1p uzak duracak, 
ogle istirahatma c;ekildikleri yerde dinlenecek ve geceledikleri yerde ge
celeyecek bir ate§; maymunlar ve domuzlarla beraber onlan toplay1p su.
recektir. Onlardan dii§enler o ate§in olacaklar (ate§ onlarm dii§enlerini 
yakalay1p yakacaktlr) . Allah Rasul~ (s.a.)nu §6yle buyururken i§itmi
§imdir: Ummetimden oyle bir kavim c;Ikacak ki; kotu i§ler i§leyecekler, 
Kur 'fm okuyacaklar da Kur'an onlann hanc;erelerinden a§ag1ya gec;
meyecek - Yezid der ki: Onun §Oyle buyurdugunu da biliyorum- Siz
den birisi onlarla beraber olan amelini ~ok kuc;\ik (hakir) gorecek. islam 
ehlini oldurecekler. Onlar 91ktlg1 zaman onlan oldurun. Sonra tekrar 
~1kt1klarmda onlan yine olduriin. Tekrar 91karlarsa yine oldiiriin. On
Ian oldurene de, onlarm oldurdugu kimseye de mujdeler olsun. Onlar
dan her ne zaman bir nesil 91ksa, Allah Teala o neslin kokunu kesecek
tir. Ben dinleyip i§itirken Allah Rasulu (s.a.), bu sozunu yirmi veya 
-daha c;ok defa tekrarladl. 

Hat1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Hiiseyin ibn Fazl'm ... 
Abdullah ibn Omer'den rivayetine g6re, Allah Rasulu (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur: Yeryiizu halkl bir hicretten sonra (ikinci bir hicret olarak) 
ibrahim'in hicret ettigi yere hicret edecektir. Nihayet sadece yeryiizu
nun en kotuleri kalacak da yerleri onlan atacak, Rahman'm ruhu on
lardan ho§lanmay1p uzak duracak, bir ate§ maymunlar ve domuzlarla 
beraber onlan toplay1p surecek, geceledikleri yerde onlarla beraber ge
celeyecek, ogle istirahatma c;ekildikleri yerde onlarla beraber kalacak. 
Onlardan dii§enler o ate§in olacaklar. Nafi'den gelen bu hadis garibdir. 
Evzai'nin bu hadisi zay1f ravilerden olan bir §eyhinden rivayet etmi§ 
oldugu ac;1kt1r. En dogrusunu Allah bilir. Hadisin Abdullah ibn Amr 
ibn As'tan rivayeti mahftiz olmaya daha yakmd1r. 

«Ve ona ishak ile Ya'kub'u ihsan ettik. » ayeti Allah Teala'nm §U 

kavli gibidir: ccOnlan ve Allah'tan ba§ka taptlklanm buak1p c;ekilince; 
ona !shak'I ve Ya'kub'u bah§ettik. Ve her birini peygamber yaptlk.)) 
(Meryem, 49) . 0 kavminden aynld1gmda; Allah Tea.la, peygamber, ola
cak salih bir c;ocug-un varllg1yla onun gozunu aydm etmi§tir. 0 c;ocugun 
da dedesi hayatta iken salih bir peygamber olacak bir c;ocugu olacaktlr. 
Ayru §ekilde Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde §Oyle buyurur: ccibra-
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him'e ish8.k'1, ti.stelik bii de Ya'kub'u ihsan ettik.» (Ehbiya, 72), «Biz de 
ona (ibrahim'in kansma) lshak'I, ishak'm ardmdan Ya'kub'u miijde
ledik.» (Hud, 71). Her ikisi de hayatta iken, o c;ocugun da bir <;ocugu 
·OiinU§ ve her ikisinin de gozii. aydm k1lmm~tlr. Hz. Ya'kub'un Hz. is
hAk'm <;OCugU olduguna hem Kur'an'm metni delalet etmektedir ve 
hem de bu, Sii.nnet-i Nebeviyye ile sabittir. Allah Teala bir ayet-i keri
me'de: «Yoksa Ya'kub'a olii.m geldiginde siz orada m1ydm1z? Hani o, 
ogullanna: Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? demi§ti. Onlar da: 
Senin ilahma ve atalarm tbrahim'in, ismail'in :ve ishak'm tek ilaru 
olan Allaha ibadet edecegiz. Ve biz O'na teslim olm~uz, demi§lerdi.» 
(Bakara, 133) buyururken, Buhari ve Miislim'in Sahih'lerindeki bir ha
diste §Oyle buyrulmaktadlr: ~iiphesiz ki kerim oglu kerim oglu kerim 
oglu kerim, tbr8.him'in oglu ishak'm oglu, Ya'kub'un oglu Yusuf'tur. 
ibn ·Abbas'tan rivayetle Avfi, eVe ona tshak ile Ya'kub'u ihsan ettik.>> 
ayeti hakkmda: ishAk ve Ya'kUb, Hz. tbrahim'in ogludurlaJ', demekte
dir. Bunu c;ocugun <;ocugunun, c;ocuk mesabesinde oldugu §eklinde an
lamak gerekir. Bunun, tbn Abbas'tan anlay~1 daha k1t olana bile gizli 
kalmayacak bir durum oldugu a§ikardlr. 

<ciSoyundan gelenlere kitab ve peygamberlik verdik. » Allah'm onu 
dost edinmesi ve insanlara onder kilmasiyla beraber peygamberligi ve 
kitab1 onun zii.rrtyeti i<;inde kllmas1 biiyiik ve degerli bir hil'attir. Hz. 
lbrahim'den sonra, onun siilalesinden olmayan bir peygamber mevcud 
degildir. israilogullannm peygamberlerinin tamann, Hz. tbrahim'in 

· oglu tshak'm oglu Yakub sii.lalesindendir. Sonuncular1 ise Meryem oglu 
lsa olmu§tur. Hz. I.~a onlar ic;inde kalk1p mutlak olarak peygamberlerin 
sonuncusu, dii.nya ve ahirette Ademoglunun efendisi, oz be oz arap olan
larm en soylulan i~inden Allah'm sec;mi§ oldugu Ha§imi, Kure§i, Arabi 
bir peygamberi mii.jdelemi§tir. 0 peygamber, Ibrahim oglu ismail'in 
sillalesindendir. Ismail sii.lalesinden onun dl§mda ba§ka bir peygamber 
daha pkmann§tlr. Allah'm salat ve sel?-.rrn onun ii.zerine olsun. 

«Ona dii.nyada mii.kafatml verdik. Dogrusu ahirette de 0, salihler
dendir.» Allah Teala ona, hem dunya ve hem de ahiret mutlulugunu 
vermi§tir. Onun i~in dii.nyada geni§ ve kolay nZik, geni§ ve ferah konak
lama yeri, tatll bir kaynak, saliha ve gii.zel bir e§, gii.zel bir ovgii. ile giizel 
biram vard1r. ibn Abbas, Mii.cahid, Katade ve b~kalannm da soyledigi 
ii.zere herkes onu sevmi.§tir. Bunlarla birlikte o, her yonden Allah'a ita
at alan amelleri yerine getirmi§tir. Nitekim Allah Teala bir ayet-i keri
me'de: «Ve sozii.nii. yerine getiren tbrahim'inkinde de ... » (NecmJ 32) 

. buyururken, bu sebeple burada da: «Ona dii.nyada mii.kafatlm verdik. 
Dogrtisu ahirette de, o, salihlerdendir.» buyurmu§tur. Ba§ka bir ayet-1 

Te!str, C : XI; F . 394 
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kerime 'de de '§Oyle buyruluyor: ((Muhakkak ki: ibrahim ba.§ll ba.§ma bir 
timmetti. Allah'a itaat ederdi ve bir muvahhid idi. Hi~ bir zaman ic;in 
mti§riklerden olmarm§tlr. Rabbmm nimetlerine §tikrederdi. Onu bege
nip sec;mi§, kendisini dogru bir yola iletmi§tir. Dtinyada ona iyilik ver
dik. Dogrusu o, ahirette de iyilerdendir.» (Nahl , 120--122). 

28 - Lut da. Hani o, kavmine demi!?ti ki: Gen;ekten 
siz, diinyalarda hi<; kimsenin sizden once yapmadlgl bir 
hayas1zhg1 yap1yorsunuz. 

29 - Siz, erkeklere yakla~Iyor, yol kesiyor ve toplan
tilanruzda fena !?eyler yapm1yor musunuz? Kavminin ona 
cevabi: Dogru sozlii isen, bize Allah'In azablnl getir, de
mek oldu. 

30- Dedi ki: Rabb1m, bozgunculara kar!?I bana yar
drm et. 

Lut ve Ki.vmi 

Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde de Peygamberi Lut (a.s.)dan 
haber veriyor. 0 kavminin kotti i§lerini, alemlerden erkeklere yakla.§
mak suretiyle i§lemekte olduklan c;irkin amellerini inkar etmi§ti. Onlar
dan once, Ademogullanndan hie; kimse bu fiili yaprm§ degildi. Bu yap
tiklanyla beraber onlar Allah'1 inkar ediyor, elc;isini yalanllyor, ona 
muhalefet ediyor ve yol kesiyorlardl. insanlann yollan iizerinde durup 
onlan oldtiruyor ve mallanm allyorlardl. 

<eVe toplantllanmzda fena §eyler yaprmyor musunuz?» Yani onlar, 
toplanmakta olduklan oturma yerlerinde yara§mayacak sozler soyleyip, 
kendilerine yaki§mayan fiiller i§liyorlardL Bunlardan hie; birisinde bir
birlerini ayiplamiyorlardL Birisi §Oyle diyor : Topluluk i<;inde birbirleri 
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ile miinasebette bulunuyorlardl. Bu a~1klama, Mii.cahid'indir. Ba§ka 
birisi ise: Sesli olarak yelleniyor ve birbirlerine gillii§iiyorlardl, demi§tir. 
Bu soz de Hz. Ai§e (r.a.) ve Kas1m'md1r. Bir ba§kas1: K~lan birbirle
riyle tosla§tmyorlar, horoz dogii.§ii ya!>t1nyorlard1, demi§tir. Bii.tii.n bu 
fiiller onlardan sadir olmu§tur ve hatta onlar bundan da kotii. idiler. 
lmam Ahmed'in Hammad ibn Usame kanahyla ... Ummii.hani'den riva
yetinde o, §6yle anlatiyor: Allah Rasulii (s.a.) ne «Toplantilanm.zda fena 
~yler yapmtyor musunu.z?» ayetini sorm~tum, §6yle buyurdu: Onlar, 
yoldan g~enlere 9elme tak1p dii.§iiriir ve onlarla alay ederlerdi. l§te 
yapagelmekte olduklan fena §eyler budur. Hadisi Tirmizi, ibn Cerir ve 
ibn Ebu Hatim de Hammad ibn Usame kanahyla ... Hatim tbn 
Ebu Sagrre'den rivayet etmi§lerdir. Hadisi rivayetten sonra Tir
mizi der ki: Bu, hasen bir hadistir. 8dlece Hatim ibn Ebu Sagire kana
llyla Semmak'den rivayetiyle biliyoruz. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan. 
ibn Arafe'nin Miicahid'den rivayetinde o, «ToplanttlarmiZda fena §eyler 
yapm1yor musunuz?» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: onlann yapttklan 
kotii, fena §eyler: 1sllk 9alma, giivercin ve yuvarlak hale _getirilm..i§ ~a
murlan birbirlerine atma, mecliste soru sorma ve kaftanlannm dii.gme
lerini ~ozmeleridir. 

«Kavminin ona cevab1: Dogru s6zlii isen, bize Allah'm azabm1 ge
tir, demek oldu.)) Bu da onlarm kiifiir, alay etme ve inadlanndandrr. 
Bu sebepledir ki Allah'm peygamberi onlara kar§I Allah'tan yardim is
teyerek : «Rabblm, bozgunculara kar~1 bana yardtm et.>> demi§tir. 

31 - El<;ilerimiz ibrahim'e miijdeyi getirince; dediler 
ki: Biz bu kasaba halk1n1 yok edecegiz. Ciinku oran1n aha
lisi za.lim kimselerdir. 
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32 - Ama Lut oradadir, dedi. Elc;iler de: Biz orada 
olanlan daha iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlaixlan ka
nsi '<h~Inda ailesini kurtaracag1z, dediler. 

33 - Elc;ilerimiz Lut'a geldiklerinde, bu yiizden o ta
salandi ve c;ok slk1ldi. Ona dediler ki: Korkma ve tasalan
ma. Dogrusu biz, seni ve geride kalacaklardan olan kan
nin dl~Indaki aileni kurtaracag1z. 

34 - Bu kasaba halk1na da faslkhk yapar olduklarin
dan dolayl gokten azab indirecegiz. 

35 - Andolsun ki akleden bir 'kavim ic;m Biz, orada 
apa<;J:k bir ayet bira:kml~IZdlr. 

Hz. Lut (a.s.) , kavmine kar§l Allah'tan yardrm istediginde Allah 
Teala, ona yardrmci olmak i.izere melekler gonderdi. Orilar (melekler) 
miisafir klllgmda Hz. ibrahim'e ugrad1lar. Mi.isafire yara§an §eyleri on
la.ra getirip ikram etti. Onlann yemege kar§I istekli qlmadlklarm1 gO
ri.ince, bundan ho§lanmayip garipsedi ve i9inde onlara kan}l bir korku 
hissetti. Onu kendilerine all§tirmak i.izere kans1 Sare'den salih bir 90-
cugu olacagm1 miijdelediler. Ranum orada bulunuyordu. Buna 90k 
§a§tl. Nitekim daha once bu konunun a9lklamas1 Hud ve Hicr surele
rinde ge9mi§ti. Hz. ibrahim'e bu mi.ijdeyi getirip kendilerinin Hz. Lut'
un kavminin helaki i9in gi:inderildiklerini ona haber verdikleti zaman . 
belki kendilerine mi.ihlet verilir de onlara hidayet bah§eder · diye . Hz. 
ibrahim onlan mudafaa etmeye ba§ladL Onlar: «Biz, bu kasaba halklm 
yok edecegiz.>> dediklerinde ; «Ama Lut oradad1r. » dedi. El9iler de: «Onu 
ve geride kalan (helak edilecek) lardan kansi di§mda ailesini kurtara
caglz, dediler.» Zira kans1 da ktifiir de, azgmlikla onlara benziyor ve on
lam1, aralarmda yapagelmekte olduklan hayasiZllga ses 91karmayarak 
ho.§nud goriinuyordu. Sonra el9iler, Hz. ibrahim'in yamndan yola 91k1p 
giizel yiizlii gen9ler ~klinde Hz. Lut'un yanma girdiler. Hz. Lut onlan 
bu halde gi:iri.ince «Tasalandi ve 90k sikildi» Onlarla ilgilendi. Ancak 
onlan mtisafir ettigi takdirde onlan kavminden koruyamiyacagmdan 
korktu. Miisafir etmemi§ olsa yine kavminin onlara yapacaklarmdan 
korktu. 0 anda onlann durumlarm1 bilmiyordu. Ona dediler ki: «Kork-

. rna ve tasalanma. Dogrusu biz, seni ve geride kalacaklardan olan kan
mn dl§mdaki aileni kurtaracagiz. Bu kasaba halkma da fas1kllk yapar 
olduklanndan dolay1 gokten azab indirecegiz.» Cibril (a.s.), onlarm ka
sabalanm yeryiiziinden sakmti§, sonra gokyiiziine ytikseltmi§. daha son
ra da tersine 9evirmi§tir. Allah Teala onlarm iizetine slkl§tmlrm§ ve 
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pi~irilmi~ . Rabbmm katmda ni:?anlanllll§ ta§lar yagdmnU?tlr. Elbette 
bu, zalimlerden hi<; de uzak degildir. Allah Teala onlarm yerlerini, pi.s 
koku§mU§ bir gale <;evirmi§. onlan klyamet giinune kadar bir ibret kll
ml§tlr. Onlar, Allah 'a donulecek giinde insanlann en §iddetli azaba du
<;ar kllmanlanndanj1rlar Bu sebepledir ki Allah Teala: <<Andolsun ki, 
ak.l eden bir kavim i<;in Biz, orada apa<;lk bir ayet blrakml§I.OOir.» 
buyururken ba§ka bir yerde ~yle buyruluyor: «Dogrusu siz sabah
leyin onlara ugrar. uzerlerinden ge<;ersiniz. Geceleyin de ... Hala aklm1z1 
ba~miZa almaz mlsimz? ( iHfat , 137-138). 
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36 - Medyen halk1na da karde~leri ~uayb: Ey kavmim 
Allah'a ibadet edin, ahiret gunune funid baglaYin ve yer
yuzunde bozgunculuk yapara:k kan~1khk ~aikarmay1n, 

dedi. 
37 - Ama onu yalanlad1lar. Bunun uzerine kendileri

ni ~iddetli bir sars1nti yakalay1verdi de olduklan yerde 
diz ustu <;6kekald1lar. 

Medyen Halln 

Allah Teala burada da kulu ve rasulii ~uayb (a.s.)dan haber veriyor. 
0 , Medyen halk1 olan kavmini uyarml§, tek ve ortag1 olmayan Allah'a 
ibactet etmelerini, Allah'm baskmmdan, k1yamet . giinundeki intikam 
ve ofkesinden korkmalanm emretmi§ti. 0 : «Ey kavmim, Allah'a iba.det 
edin, Ahiret giiniine timid baglaym.)) ·demi§ti. ibn Cerir'in soyledigine 
gore bazllan., 'ahiret guniine timid baglama emrinin, ahiret giiniinden 
korkma anlamma geldigini soylerler. Bu, Allah Teala'nm: «Allah'! ve 
ahiret giiniinii umanlar i<;in onlarda giizel bir ornek vardlf.ll (Miimta
hme, 6) ayeti gibidir. 

Hz. :;;uayb onlan, yeryiiziinde fesada ko§maktan, yeryiizii halkma 
tecaviizden men'etmi~.tir. Onlar ol<;ii ve tartlY! eksik tutuyor, insania~ 
rm yollarm1 kesiyorlardl. Bunlarla betaber bir de Allah ve rasuliinu in
kar ediyorlardL Allah Teala onlan, iilkelerinin sarsild1g1 biiyiik bir sar-
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smti, kalbleri ag'lZlara getiren bir haykm§, nihlan yerlerinden ~Ikaracak 
kadar korkun~ zulle giiniiniin azab1 ile helak etmi§tir. f}u:phesiz o, bii
yiik bir giiniin azab1 idi. Onlann klssalan A'raf, Hud ve f}uara surele
rinde gen~~e anlatilmi§tl. 

Katade, ((Olduklan yerde diz iistii ~okekaldllar.)) ayetindeki 
(- ~~ ) kelimesini : Olduklan· yere Oliller olarak dii§iiverdiler, §ek
linde anlarm§tlr. Bir ba§kasi: Birbirleri iizerine atilrm§ halde, fazlall
gmi getirir . 
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38- Ad ve Semud kavmini de. Bunu, oturduklan yer
lerden anlamaktas1n1z. Seytan kendilerine yaptlklan ~ey
leri .giizel gostermi~ti de onlan dogru yoldan ahkoymu~tu. 
Halbuki kendileri bunu anlayacak durumda idiler. 

39 -'- Karun'u, Firavun'u ve Haman'1 da. Andolsun ki 
·Musa, kendilerine ap8.Glk burhanlar getirmi~ti de onlar 
yeryiiziinde biiyiikliik taslann~lard1. Halbuki azabumz1n 
oniine gec;ebilecek degillerdi. 

40- Her birini su~iistii yakala.dlk. Kimine t~lar sa
vuran kas1rga gonderdik, kimini bir Qigllk tuttu, kimini 
yerin dibine gec;irdik, kimini de suda bogduk. Allah, on
lara zulmetmiyordu, ama onlar kendi kendilerine zulme
diyorlardl. 
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Allah Tea.la, elc;ilerini yalanlayan bu ummetleri nas1l helak ettigini, · 
iizerlerine c;e§itli azablar gonderdigirii, onlardan nas1l intikam ald1gm1 
haber veriyor. Ad, Hud (a.s.) un kavmidir. Onlar Yemen Ulkesinde Had
ramut yakmlannda magaralarda otururlardL Semud ise Salih (a.s.)in 
kavmi olup vadi'l-Kura yakmlarmdaki Hicr'de otururlardL Araplar on
lann yerlerini c;ok iyi bilir ve oralardan c;okc;a gec;erledi. Karurr, bol 
mallara ve hazinelerin ag1r anahtarlarma sahipti. Hz. Musa zamamnda 
Mls1r krall olan Firavun ile veziri Haman Allah ve Rasulunii inkar eden 
iki k1ptid1r. «Her birini suc;iistu yakaladik. » Onlan, durumlarma uy
gun cezalarla cezaland1rd1k .. «Kimine ta§lar savuran kas1rga gonder
dik.,, Bunlar Ad kavmidir .Onlar: Bizden daha giic;lii kim vard1r? diyor
lardL Onlarm iizerine son derece soguk, §iddetle esen ve yeryiiziindeki 
ta§lan, c;ak11lan ta§Iyarak onlann iizerine sa vuran bir flrtma gelmi~
tir. Bu f1rtma onlan yerden sokiip gokyiiziin~ kald1rrm§, sonra ters c;e
virerek tepesi iistii 'yere c;arpml§tlr. Boylece, ic;i bO§ hurma kiitiikleri 
gibi ba§SlZ cesedler halinde kalm1§lard1r. «Kimini de bir <;Igllk tuttu.~ 
Bunlar Semud kavmidir. Tam on}arm istedikleri ~ekilde,·yanlan bir ka·
yanm i<;inden <;Ikan deve ile aleyhlerinde huccet konulup onlara ac;1k 
deliller gonderilmi~ti. Bununla beraber onlar iman etmemi§; azgmllk 
ve kufiirlerinde devam ederek Allah'm peygamberi Hz. Salih ile birlik
te ona iman edenleri yurdlarmdan <;1karmak ve onlan ta§a tutmakla 
tehdid etmi§lerdi. Onlarm ses ve hareketlerini sondiiren bir c;1gllk on
lara gelmi§ (ve bununla helak olmu§tular) . «Kimini yerin dibine gec;ir
dik. >> Bu azan, haddi a§an, zulmeden, en yiice Rabba kar§I gelen, yer
yiiziinde §rmank §Imank yiiriiyen , kendini begenen ve kibirlenen, ken
di d~mdakilerden iistiin olduguna inanan ve kibirli kibirli yiiriiyen 
Karun'dur. Allah Teala, onu ve evini yere gec;irmi§tir. 0' k1yamet gii
niine kadar yere batmaya devam etmektedir. <<Kimini de suda bogduk.» 
Bunlar; Firavun, veziri Haman ve sonunculanna varmcaya kadar onun 
ordulandlr. Bir sabah vakti toptan suda bogulmu§lar ve onlardan hi<; 
kimse kurtulmami§tlr. « (Onlara bu yaptlklarmda) Allah, (elbette) 
onlara zulmetmiyordu, ama onlar kendi· kendilerine zulmediyorlardL 
(Allah'm onlara bu yaptlklan, onlann kazand1klanmn tam bir kaqi
llgi olmu§tur.) ,, 

Bizim bu anlattlklanm1z ayetin aki§mdan a~1k<;a anla§Ilmaktadu 
ve ayette Leff-u Ne§r vard1r. Allah Tealft once yalanlayan iinimetleri 

. zikretmi§, sonra: . «(Yukarda amlanlann) her birini suc;iistii yakala
dlk.n buyurmu§tur. Bizim bu tenbihte bulunmarmzm sebebi, ibn Cil
reyc'in; ibn Abbas'm bu ayet-i kerime hakkmdaki degi§ik bir a<;Iklama
Slill rivayet etmesidir. Buna gore, uzerlerine .ta§lar savuran kas1rga 
go::1.derilenler; Hz. Lut'un kavmidir. Suda bogulan ise, Hz. Nuh'un kavmi 
olmalldir. ibn Abbas'tan rivayet edilen l;>u haberin isna.d1 munkatl'd1r. 
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Zira ibn Ctireyc, ibn Abbas' a yet~memt§tir. Aynca Allah Teala _bu sft
rede, Hz. Nfth'un kavminin ·tufanla., Hz. Lut'un kavminin de go&ten in
dirilen bir aza,bla helak .olundugunu zikretmi§tir.' Bu ve obiir anlat~lar 
arasmda epeyce mesafe (ve yer, diger ayetler) bulunmaktad1r. Katade 
((Kimine ta§lar savuran k8:srrga gonderdik.». ayetinde Hz. Lftt'un kav
minin, ((Kimini bir ~1gllk tuttu.» ayetinde Hz~ ~uayb'm kavminin kas
dedildigini sayler. Ancak biraz once zikrettigimiz sebeple bu da uZa.kt1r. 
En · dogrusunu Allah bilir. 
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